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”Men det är ju bara ett spel” 
Samband mellan våldsamma tv- och datorspel och empati

Joel Åkerlind 

Att spela tv- och datorspel är idag en stor del av många människors liv. I 
och med en förfinad teknik hos spelen, med bättre spelmiljö och artificiell 
intelligens skapas det en större realism och funderingar kan uppstå hur detta 
kan påverka en utövare. Den här undersökningen testade sambandet mellan 
empati  och  graden  av  våldsamhet  i  spelen  hos  en  utövare.  Det  var  64 
gymnasieelever som deltog i en enkätundersökning, varav 16 var män. För 
att  mäta  empati  användes  Davis-IRI.  Samtliga  studerade  vid  ett 
samhällsvetenskapligt program. Resultatet visade att män spelade mer, och 
våldsammare spel än kvinnor. Personer som spelade var mindre ängsliga än 
dem som inte spelade. Minst ängsliga var de som spelade våldsammast spel. 
Däremot  hade  de  som  spelade  mindre  våldsamma  spel  mer  empatisk 
omtanke  och  perspektivtagande.  Empatin  var  alltså  lägre  hos  de  som 
spelade våldsammare spel. Det kan dock ej fastställas om empatinivåerna 
beror på spelen eller utövaren.

Keywords: empathy, Davis IRI, video game, violence, adolescence 

Inledning

Vilket samband finns mellan tv- och datorspel och empati? Enligt Sigurdson et al. (2006) antas det 
att  en låg grad av  empati  får  människor  att  bli  mer  våldsamma och enligt  Hartman,  Toz samt 
Brandon (2010) är mindre empatiska personer mer benägna att avhumanisera andra och se dem som 
objekt; mindre empatiska personer är därför mer benägna till våld än empatiska personer. Empatiska 
personer brukar dock oftare känna mer för offret och lida om de ser andra bli skadade, jämfört med 
mindre  empatiska  personer.  Uppsatsen  syftar  till  att  förklara  om det  finns  ett  samband  mellan 
empati  och våldsamma tv-  och datorspel,  samt hur  stort  detta  tänkbara samband är.  Uppsatsen 
kommer att  utgå ifrån Davis Interpersonal Reactivity Index (IRI) som delar upp empatin i  fyra 
delskalor;  empatisk omtanke (empathic concern),  perspektivtagande (perspective taking),  fantasi 
(fantasy) och personlig ängslighet (personal distress).

Teorier om empati

Empati  kan  i  sin  bredaste  definition  ses  som  en  individs  reaktioner  på  en  annan  individs 
erfarenheter (Davis, 1983). Empati har länge setts som en fundamental social färdighet som gör det 
möjligt för en individ att förutspå, förstå och erfara andra individers perspektiv (Barr & Allesandro, 
2007) och ses som en essentiell del för en lämplig moralutveckling (Joliffe & Farrington, 2006).

Det finns två sidor av empati. Å ena sidan finns det en emotionell reaktion som ofta kopplas till 
empatisk omtanke. Det betyder att individen känner omtanke för andra baserad på en känsla för 
deras inre tillstånd, vilket kan leda till hjälpande beteenden (Eisenberg & Fabes, 1990). Å andra 
sidan finns det perspektivtagande som är den kognitiva reaktionen. Perspektivtagande är en individs 
förmåga att se en situation från en annan individs perspektiv, genom att beakta sitt eget och andras 
subjektiva perspektiv (Barr & Allesandro, 2007). För att sammanfatta; den emotionella reaktionen 
är att kunna känna andras känslor medan den kognitiva reaktionen är egenskapen att kunna förstå 
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den andra individen. Det har visats att den kognitiva delen av empati handlar mer om att kunna 
hantera personliga och inomgruppsliga relationer,  såsom att  undvika eller  minska konflikter,  ha 
mindre fördomar och i större utsträckning kunna lösa problem mellan personer än den emotionella 
delen. Den emotionella delen har dock funnits ha mer effekt på en persons benägenhet att hjälpa till 
samt på dennes prosociala beteenden (Miklikowska, Duriez & Soenens, 2011). 

Från  det  tidiga  80-talet  och  framåt  började  empati  i  större  utsträckning  ses  som  en 
multidimensionell aspekt och istället för att behandla de två delarna av empati var för sig, handlar 
allt fler studier om hur de samspelar med varandra. Davis (1983) lade fram en metod för att mäta 
empati på ett multidimensionellt sätt.  Hans IRI-skala skulle, istället för att mäta emotionell och 
kognitiv empati som åtskilda, mäta dem i korrelation till varandra, och på så sätt kunna behandla de 
större delarna i begreppet empati. Hans metod att mäta empati bestod av att mäta den i de fyra 
delskalorna;  empatisk  omtanke,  perspektivtagande,  fantasi  samt  personlig  ängslighet.  Empatisk 
omtanke  är  att  känna  sympati  och  omsorg  om  andra  som  mår  och  eller  har  det  dåligt.  
Perspektivtagande handlar om att kunna se saker ur en annan individs perspektiv. Fantasi är att  
kunna leva sig in i fiktiva figurers känslor från exempelvis böcker, filmer och pjäser. Personlig 
ängslighet  är  att  kunna  känna  personlig  ängslighet  och  besväran  över  sociala miljöer.

Tv- och datorspel

Tv- och datorspel är interaktiva medier, vilka gör det möjligt för utövaren att samverka, styra och 
förändra miljö samt händelser i samspel med mediet. Användningsmöjligheterna sträcker sig idag 
över en mängd konsoler och plattformar; handhållna, tv-beroende, datorer, mobiltelefoner och så 
vidare (Funk, Buchman, Jenks & Bechtoldt, 2003). Populariteten hos tv- och datorspel ökar ständigt 
och  gick  om filmindustrins  popularitet  i  form av  försäljning  för  flera  år  sedan;  samt  gick  om 
musikindustrin år 2008. Dess försäljningsmagnitud ökar hela tiden (Gentile et al., 2009).

Tidsupptagning av spelade och tittande på datorer och tv

Enligt  en  studie  utförd  av  Gentile  och  Walsh  (2002)  av  amerikaners  medievanor  spelade  den 
normala personen i åldersgruppen två till 17 år en timme per dag. Dock sågs det i en senare studie 
av Gentile, Lynch, Linder och Walsh (2004) att pojkar i åldern 13-15 år spelade nästan dubbelt så 
mycket med 1.84 timmar per dag, medan flickor i samma ålder spelade betydligt mindre med .7 
timmar per dag. Däremot tittade pojkar och flickor i relation till varandra ungefär lika mycket på tv. 
Pojkarna tittade i medel 3.91 h/dag medan flickorna tittade 3.31 h/dag. 

I en undersökning av Sigurdsson, Gudjonsson, Bragason, Kristjansdottir och Sigfusdottir (2006) 
spelade  hälften  av  deltagarna  datorspel.  Av  dessa  spelade  ungefär  hälften  våldsamma typer  av 
datorspel.  Den  största  skillnaden  fanns  dock  mellan  könen  där  hälften  av  männen  spelade 
våldsamma datorspel, medan 3% av kvinnorna spelade våldsamma datorspel. 

Våldet i tv- och datorspel

Tv- och datorspelsvåld är nytt i relation till andra former av medievåld, såsom tv- och filmvåld, och 
kom fram under sent 80-tal till tidigt 90-tal (Anderson, et al., 2010). En definition av våldet i tv- och 
datorspel är att våldet kan ses som ett beteende med avsikten att skada en annan spelkaraktär medan 
den  andra  spelkaraktärens  mål  är  att  försöka  undvika  denna skada  (Hartman et  al.,  2010).  Ett 
typexempel på en kategori av våldsamma tv- och datorspel som i sin handlingskärna utgår ifrån den 
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nämnda definitionen av våld är First Person Shooter-spel (FPS-spel). I FPS-spel upplever spelaren 
världen utifrån spelkaraktärens synfält och målet i denna typ av spel är att klara olika slags uppdrag, 
ofta genom att skada och eller döda andra spelkaraktärer (Mathiak et al., 2011). Våld i spelets värld 
anses vara acceptabelt för att det inte är riktigt, de karaktärer utövaren ”skadar” och ”tar död på” 
lider inte på riktigt. (Funk et al., 2003)

Kategorisering av tv- och datorspel enligt PEGI. Idag kategoriseras och klassificeras många tv- 
och datorspel av ett system som kallas PEGI (Pan-European Game Information, Paneuropeisk 
spelinformation). PEGI's markeringsmetod lanserades våren 2003 och ersatte nationella 
åldersmärkningssystem för att kunna ge en internationell markering. Den togs fram av Interactive 
Software Federation of Europe (ISFE, Europeiska branschförbundet för tv- och datorspel). Deras 
system används idag i större delen av Europa.
PEGI's Märkningssystem stöds idag av stora konsoltillverkare, t. ex. Sony® som tillverkar 
Playstation®, Microsoft© som tillverkar Xbox©, Nintendo® och även utgivare av tv- och datorspel 
i hela Europa. Systemet skapades för att hjälpa föräldrar att fatta välgrundade beslut vid köp av tv- 
och datorspel.

PEGI's åldersmarkering är indelad i fem grupper: 3, 7, 12, 16 och 18. Markeringen beskriver 
dock inte svårighetsgraden eller hur skicklig utövaren behöver vara för att klara av spelet.
PEGI's beskrivning av åldersgruppen 3 år:

Spel med denna åldersmärkning anses lämpliga för alla ådersgrupper. Lite våld i ett 
komiskt sammanhang (exempelvis den form av våld som förekommer i tecknade serier 
som Snurre Sprätt eller Tom & Jerry) är acceptabelt. Barnet ska inte kunna sätta figurer 
på  skärmen  i  samband  med  varelser  i  verkliga  livet,  utan  de  ska  vara  helt 
fantasibetonade. Spelet får inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för 
små barn. Grovt språk får inte förekomma (http://www.pegi.info/sv/index/id/453/).

PEGI's beskrivning av åldersgruppen 18 år:

Vuxenklassificeringen  används  när  våldet  når  en  nivå  där  det  rör  sig  om  grova 
våldsskildringar eller innehåller inslag av särskilda typer av våld. Grovt våld är det som 
är svårast  att  definiera eftersom det i  många fall  kan vara väldigt subjektivt,  men i 
allmänna ordalag kan det klassificeras som våldsskildringar där tittaren känner avsmak 
(http://www.pegi.info/sv/index/id/453/).

Utöver dessa åldersgrupper har PEGI även symboler för att påvisa vad för typ av innehåll spelet 
har. Det finns åtta symboler som beskriver innehållet i spelet. Dessa är: grovt språk, diskriminering,  
droger, skräck, spel om pengar, sex, våld och online (Pan-European Game Information, 2011).

Individen i samspel med dator och tv-spel

Många undersökningar  som har gjorts  i  samband med tv- och datorspel,  men även andra slags 
medier, har gjorts i samspel med General Learning Model (GLM). GLM menar att vilken stimuli 
som helst  ska kunna producera en korttids- och eller  en långtidseffekt och att  det är innehållet 
som har betydelse (Gentile et al., 2009). Med det menas det att en utsättning för våldsamma tv- och 
datorspel  skulle  kunna  resultera  i  ökade  aggressionsrelaterade  variabler  och  en  minskning  av 
prosociala  beteenden.  Medan  en  utsättning  för  ett  prosocialt  spel  skulle  kunna  minska 
aggressionsrelaterade  variabler  och  öka  prosociala  beteende  (Greitemeyer,  Osswald  &  Brauer, 
2010). 



4

 

Empati i relation till prosociala tv- och datorspel

I en undersökning av Greitemeyer et al. (2010) så fick två grupper av försökspersoner spela en typ 
av spel var, för att sedan svara på en enkät hur de kände efter att ha läst en historia om Paris Hilton 
och ett av hennes missdåd. Det ena spelet  var ”Lemmings”,  ett  spel där lämlar ska få hjälp av 
utövaren att ta sig genom en spelmiljö utan att lämlar skadas eller förloras, det räknades som ett 
prosocialt spel. Det andra spelet var ”Tetris” och räknades som neutralt. Tetris är ett pusselspel där 
det ska passas ihop bitar med varandra innan de når taket av spelfältet. Försökspersonerna fick spela 
spelen i 10 minuter. De som hade spelat det prosociala spelet uppvisade en högre grad av empati än 
de som hade spelat det neutrala. Gentile et al. (2009) fann enligt enkäten efteråt att prosociala tv- 
och datorspel hade positiv korrelation med prosociala beteenden och empati.

Empati i relation till våldsamma tv- och datorspel

För de flesta människor är våld mer acceptabelt i media än i det reella livet. Detta kan dock medföra 
att det utvecklas känslor att våld är acceptabelt även i det reella livet samt öka risken för att det tas 
till våld (Funk, Baldacci, Pasold & Baumgardner, 2004). Det har föreslagits att utövare av tv- och 
datorspel tar in och dömer virtuellt våld på ett moraliskt sätt. Ett antal spelare nämnde exempelvis 
att  de skulle  finna  det  jobbigt  om de genom en olycka sköt  ett  barn  eller  civila  i  ett  tv-  eller 
datorspel. Ett exempel är i spelet Call of Duty®: Modern Warfare 2 där det i ett uppdrag skall  
skjutas ner ett flertal civila personer på en flygplats. Det kom fram att många spelare fann den 
handlingen obehaglig och även mer erfarna spelare sa att de fann handlingen störande. Detta skulle 
säga emot teorin att våld är acceptabelt i tv- och datorspel för att det inte är ”på riktigt”(Hartman et 
al., 2010).

I en studie av Hartman et al. (2010) fick försökspersoner spela ett FPS-spel som heter Operation 
Flashpoint®.  Det hade dock gjorts en förändring i  spelet  och lagts in ett  scenario där utövaren 
antingen fick spela en soldat som skulle försvara ett tortyrläger eller spela en soldat från de Förenta 
Nationerna  (FN),  som skulle  befria  de  som befann  sig  i  tortyrlägret.  Forskarna  ville  se  vilket 
samband berättigat kontra oberättigat våld hade hos försökspersonerna när det gällde skuldkänslor 
samt empati. Spelläget där utövaren skulle beskydda lägret var oberättigat våld medan när utövaren 
spelade som en FN-soldat var det berättigat våld. Resultatet visade att oberättigat våld producerade 
mer skuldkänslor än berättigat våld. Det framkom även att mer empatiska personer kände mer skuld 
än mindre empatiska personer.

I en undersökning av Barnett et al. (1997) fick personer svara på vilken spelkategori de ansåg sig 
ha som sin favorit,  av alternativen; sport,  våldsamma,  action/fantasy eller  intellektuella/kreativa 
spel. De som hade valt våldsamma som sina favoritspel hade fått lägre poäng på empati-delskalan 
fantasi i Davis-IRI, jämfört med dem som inte hade valt våldsamma. Bartholow, Sestir och Davis 
(2005) fann signifikanta resultat på att personer som hade spelat mer våldsamma tv- och datorspel i  
sitt liv fick en minskning i Davis-IRI-delskalor; empatisk omtanke, perspektivtagande och personlig 
ängslighet, fantasiskalan hade dock inget samband med våldsamma tv- och datorspel. Även Gentile 
et  al.  (2009)  fann  att  våldsamma tv-  och  datorspel  hade  ett  negativt  samband  med  prosociala 
beteenden och empati.
 Det har funnits att både en utsättning för våldsamma tv-program och tv- och datorspelsvåld var 
associerat  med  större  acceptans  av  våld.  Dock  var  det  endast  tv-  och  datorspelsvåld  som var 
associerat med lägre empati. (Funk, Baldacci, Pasold & Baumgardner, 2004)
 Det som nämns för samtliga undersökningar är att även om det förelåg ett signifikant resultat på 
lägre empati hos dem som har en högre grad av utsättning för våldsamma tv- och datorspel, kan det 
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inte med säkerhet fastställas att det är spelen som orsakar den lägre empatiförmågan. Svårigheten 
ligger i att det finns andra möjliga faktorer för en minskning av empatisk förmåga. Exempel på 
detta är faktorer som uppfostran, skola, kön, et cetera. Möjligheten finns även att mer aggressiva 
personer, samt personer som har en lägre grad av empatisk förmåga, oftare dras till våldsammare 
typer av spel, jämfört med personer med normal grad empatisk förmåga och aggressivitet. Funk et 
al.  (2003) uttrycker sig så här:  ”[...]not all  children who play violent video games demonstrate 
obvious negative impact. We have proposed that some children may be at higher risk for negative 
impact than others.” (Funk et al., s 432). Anderson et al. (2010) uttrycker sig så här: ”Video games 
are neither inherently good nor inherently bad. But people learn. And content matters.” (Anderson 
et al., s. 171).

Frågeställningar och hypoteser

Undersökningen  utfördes  för  att  testa  unga  vuxnas  empati  i  relation  till  våldsamma  tv-  och 
datorspel. Respondenterna var gymnasieelever och det berodde på att tv- och datorspel är ett relativt 
nytt fenomen, i den form de har funnits tillgängliga för allmänheten. Därför borde en generation 
som är uppvuxen under spelens popularisering ge fler respondenter som spelar. Att uppsatsen skulle 
testa sambandet mellan empati och våldsamma tv- och datorspel beror på att de har fått en negativ 
framställning  och  ofta  anses  kunna  påverka  människor  negativt,  i  form av  lägre  empati,  ökat 
våldsbeteende, mindre hjälpande beteenden och så vidare (Funk et al., 2003; Anderson et al., 2010; 
Gentile et al., 2009). Det har däremot förekommit hypoteser om att spel som är baserade på ett  
hjälpande spelsätt skall producera ett positiv samband hos utövaren i form av till  exempel ökad 
empati (Gentile et al., 2009). Mer preciserat undersöktes följande frågeställningar och hypoteser:

• Hur ser unga vuxnas dator- och tv-vanor ut? 
• Hur ser  unga vuxnas  tv-  och datorspelsvanor  ut?  Hypotesen är  att  män spelar  mer och 

våldsammare spel än kvinnor, vilket skulle stämma överens med Gentile, Lynch, Linder och 
Walsh (2004) samt Sigurdsson et al. (2006).

• Finns det samband mellan unga vuxnas empati och val av våldsamma tv- och datorspel? Om 
det gör det, finns det en korrelation mellan empati och hur våldsamma tv- och datorspelen 
är? Tidigare forskning tyder på att utövande av våldsamma tv- och datorspel hör ihop med 
lägre empati (Barnett et al., 1997, Bartholow, Sestir & Davis, 2005). Hypotesen är att empati 
inte har ett  samband med tv- och datorspel,  med undantag för delskalan fantasi  där det 
förväntas att de som spelar ha högre poäng. Detta säger emot undersökningen av Barnett et 
al.  där  deltagarna  fick  en  lägre  poäng  på  delskalan  fantasi,  samt  undersökningen  av 
Bartholow, Sestir och Davis där deltagarna fick opåverkad poäng på delskalan fantasi, och 
en minskning i de resterande delskalorna.

Metod

Deltagare

I undersökningen deltog 64 gymnasieelever i åldrarna 15 till 20 år. Eleverna kom från en kommunal 
gymnasieskola i Mellansverige, som ingår i en kommun med cirka 100 000 invånare. Samtliga 
elever gick på ett samhällsvetenskapligt program. Det blev ett bortfall på sex personer då två valde 
att inte delta och fyra enkäter inte kunde användas på grund av bristfällig ifyllning. Deltagarna var 
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fördelade  på  16  män  och  48  kvinnor,  varav  11  av  männen   och  12  av  kvinnorna  spelade. 
Medelåldern hos deltagarna var 17.39 år (SD = 1.05). Det var 36 som var 18 år, 18 var 16 år och 
resterande var fördelade på 17, 19, 20 och 15 år.  Åldern hade ingen inverkan på tid spenderad 
framför datorn och teven, spelandet eller upplevda våldet i spelen samt delskalorna ur Davis-IRI. 
Ingen ersättning utgick.

Material

En kvantitativ enkät utformades som bestod av tre delar; första delen var bakgrundsinformation där 
respondenten  fick  ange  sitt  kön,  sin  ålder  och  gymnasieprogram.  Den  andra  delen  var  Davis 
Interpersonal Reactivity Index (IRI) som skulle mäta den empatiska förmågan och den sista delen 
där det skulle mätas tid spenderad framför datorn och teven på olika sätt och spelvanor.

IRI är en skattningsskala utarbetat av Davis (1983), översatt av Cliffordson (2001) och består av 
28 frågor, vilka kan delas in i fyra delskalor med sju frågor i varje;  perspektivtagande, fantasi, 
empatisk omtanke och personlig ängslighet.  Påståendena i  skalan är  indelade från 1 till  5,  1 = 
Stämmer  inte  alls,  5  =  Stämmer  mycket  väl.  I  empatisk  omtanke  är  högre  poäng  på  skalan 
förknippad med en högre grad av empati.  Perspektivtagande, fantasi och personlig ängslighet är 
förknippade som viktiga aspekter till empati och högre poäng på dessa betraktas som att inneha en 
högre förmåga till dessa, förutom personlig ängslighet, där högre poäng är förknippad med en högre 
ängslighet.  Frågorna  3,  4,  7,  12,  13,  14,  15,  18  och  19 är  vända. Exempel  på  påståenden  ur 
delskalorna;  perspektivtagande  ”Jag  tycker  ibland  att  det  är  svårt  att  se  saker  ur  'den  andres' 
synpunkt.”, fantasi ”Jag dagdrömmer och fantiserar ibland om sådant som jag skulle kunna råka ut 
för.”, empatisk omtanke ”Jag känner ofta starkt med människor som har det sämre ställt än jag.” och 
personlig ängslighet ”I nödsituationer känner jag mig orolig och illa till mods.”. Delskalorna från 
Davis IRI-skala visade sig i här ha ett Cronbachs alfa på; perspektivtagande = .76, fantasi = .69, 
empatisk omtanke = .85 och personlig ängslighet = .69.

Den  sista  delen  i  enkäten  var  utformad  av  författaren  och  skulle  mäta  den  tid  deltagarna 
spenderade framför teven och datorn, hur mycket det spelades på dessa två medier och graden av 
upplevt våld spelen innehöll. Tre av påståendena i delen var av den typ där respondenten själv fick 
ange hur mycket tid denne själv spenderade. Exempel på ett påstående. ”Jag spenderar vanligtvis 
…...  timmar  dagligen  framför  datorn  eller  teven”  där  0  betydde  att  det  spenderades  ingen  tid 
framför datorn eller teven och på påstående två betydde det att det ej spelades. Två påståenden 
följdes av en skattningsskala där det fick anges graden av upplevd våld på majoriteten av de spel 
respondenten spelade innehöll. Påståendena var från 1 till 7, 1 = Inte alls våldsamma, 7 = Extremt 
våldsamma. Exempel på ett påstående, ”Majoriteten av de spel jag spelar anser jag vara”.

I påstående nummer tre gavs det sex exempel på våldsamma och icke-våldsamma spel. De har 
följande PEGI-klasificeringar; av våldsamma; Call of Duty®: PEGI-18. Battlefield™ : PEGI-16, 
Mortal  Kombat™: PEGI-18.  Alla  dessa  spel  ingår  i  en serie  av produkter  släppta med samma 
bastitel,  exempelvis  Call  of  Duty©:  Modern  Warfare  (MW),  MW  2  och  MW  3.  PEGI-
klassificeringarna utgick från den senaste produkten ur serien.  Av icke-våldsamma; Wii-sport®: 
PEGI-7, Wii-fit®: PEGI-3, Schack: PEGI-3 Sista påståendet var av öppen karaktär och löd ”Övrigt 
att tillägga”.

Procedur

En lärare på en gymnasieskola informerades via e-post om undersökningens natur och hur enkäten 
var utformad via det bifogade missivbrevet. Läraren gick med på att den skulle få utföras på ett 
antal gymnasieklasser som läraren undervisade i. 
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 Respondenterna informerades om att enkäten var till ett examensarbete inom psykologi och att 
ett deltagande i enkäten skulle ta ungefär 15-20 minuter och att författaren var tacksam för alla som 
ville vara med i undersökningen. Respondenterna informerades även om att enkäten var anonym, 
frivillig och att det när som helst kunde väljas att avbryta deltagandet utan att anledning behövde 
anges, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Respondenterna fick veta 
att fråga nummer ett som mätte den spenderade tiden framför dator och tv skulle tolkas som ”Jag 
spenderar  vanligtvis  …...  timmar  dagligen  framför  datorn  och  eller  teven”.  Salen  där  enkäten 
fylldes i var lärosalen för den lektion som just då pågick. När enkäten var ifylld fick respondenterna 
förklarat för sig vad enkäten handlade om och vad den skulle testa. Det gjordes för att få en så 
opåverkad  sanningshalt  i  enkäten  som  möjligt.  Det  fanns  ingen  tidsbegränsning  på  hur  länge 
respondenterna fick sitta med enkäten och författaren var på plats för att besvara tänkbara frågor om 
enkäten. Det var en fråga som under alla försök uppkom och det var vad ordet ”vanmäktig” hade för 
betydelse. Förklaringen ”att känna sig maktlös” gavs. Efter att enkäten var ifylld samlades den in av 
författaren. När allt var klart tackade författaren för deras medverkan och berättade att de som ville 
ta del av resultatet kunde prata med läraren.

Resultat

Tid spenderad framför datorn och teven

En  envägs  ANOVA för  oberoende  mätningar  utfördes  med  kön  (man/kvinna)  som  oberoende 
variabel och ”Jag spenderar vanligtvis.... timmar dagligen framför datorn eller teven” som beroende 
variabel. Det finns ej någon signifikant skillnad mellan könen (p = .546). Männen (m = 4.41 h) hade 
dock något högre medelvärde än kvinnor (m = 4.06 h). Ett t-test för oberoende mätningar utfördes 
och gav ett likadant resultat.

Tid spenderad med att spela tv- och datorspel

En  envägs  ANOVA för  oberoende  mätningar  utfördes  med  kön  (man/kvinna)  som  oberoende 
variabel  och  ”Jag  spelar  vanligtvis  dator/tv-spel  ....  timmar  dagligen”  som  beroende  variabel. 
Resultatet visade en signifikant skillnad mellan könen,  F (1, 62) = 40.049  p < .001,  ηp2 =  .392. 
Männen spenderade i medel 2.16 h dagligen med att spela medan kvinnor spenderade .25 h. Ett t-
test för oberoende mätningar utfördes och gav ett likadant resultat.

Graden av våld i spelandet

En  envägs  ANOVA för  oberoende  mätningar  utfördes  med  kön  (man/kvinna)  som  oberoende 
variabel och ”Majoriteten av de spel jag spelar anser jag vara” som beroende variabel. Resultatet 
visade en signifikant skillnad mellan könen,  F (1, 21) = 13.732,  p = .001,  ηp2 = .832. Männen 
spelade i medel spel med graden 4.81 av våld medan kvinnorna spelade med graden 2.25 av våld. 
Ett t-test för oberoende mätningar utfördes och gav ett likadant resultat. 

Davis Interpersonal Reactivity Index (IRI)
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Korrelationstest av samband mellan Davis-IRI delskalor. För att testa om det finns en korrelation 
mellan delskalorna ur Davis-IRI utfördes  ett  Pearsons korrelationstest.  Det  var endast  empatisk 
omtanke som hade en signifikant korrelation med de andra delskalorna. (Se tabell 1).

Tabell 1
Pearsons korrelationsvärde för Davis IRI-skala

Empatisk omtanke Perspektivtagande Personlig ängslighet
Perspektivtagande .554**
Personlig ängslighet .316* .010
Fantasi .35** .175 .10

Not. n = 64, * p < .05, ** p < .001

Skillnader i könen. En envägs ANOVA utfördes för vardera delskala. Den oberoende variabeln
var kön (man/kvinna) i varje test och den beroende variabeln i varje test var en av delskalorna ur 
Davis IRI-skala (empatisk omtanke, perspektivtagande, fantasi och personlig ängslighet). Empatisk 
omtanke och personlig ängslighet  erhöll  signifikanta resultat.  Kvinnorna hade högre i  empatisk 
omtanke, F (1, 62) = 13.527 , p < .001 ηp2 = .179, personlig ängslighet, F (1, 62) = 16.362, p < .
001,  ηp2 =  .20,  perspektivtagande (p = .061) och fantasi (p = .141) (Se Tabell 2). Ett t-test  för 
oberoende mätningar utfördes och gav ett likadant resultat.

Tabell 2
Medelvärde för (och standardavvikelse) Davis IRI-skala för man och kvinna

Man Kvinna
Empatisk omtanke 3.30 (.95) 4.05 (.59)
Perspektivtagande 3.19 (.91) 3.58 (.63)
Personlig ängslighet 2.57 (.55) 3.22 (.56)
Fantasi 3.27 (.79) 3.56 (.64)

Not. n = 64 

Finns det skillnader i empati mellan dem som spelar och inte spelar? En envägs ANCOVA för 
oberoende mätningar utfördes för vardera delskala ur Davis IRI-skala. Den oberoende variabeln i 
testen  var  grupp  (spelar/spelar  inte)  och  den  beroende  variabeln  var  en  av  delskalorna  i  IRI 
(empatisk  omtanke,  perspektivtagande,  fantasi,  personlig  ängslighet)  och  kovariaten  var  kön 
(man/kvinna). Gruppindelningen ”spelar” och ”spelar inte” utgick från kriteriet att om respondenten 
angett någon tid h > 0 ägnat åt spelande, så placerades vederbörande i kategorin ”spelar”, medan 
respondenter som angett 0 h ägnat åt spelande placerades i kategorin ”spelar inte”.

Det fanns ingen signifikant skillnad i empatisk omtanke (p = .914), perspektivtagande (p = .746), 
personlig ängslighet (p =.448) och fantasi mellan grupp (p = .821). Det fanns dock skillnad mellan 
empatisk omtanke för kön, F (1, 61) = 11.524, p = .001, ηp2 = 159 och personlig ängslighet, F (1, 
61) = 11.578, p = .001, ηp2 = .16. Det fanns ingen signifikant skillnad i perspektivtagande mellan 
könen (p = .066) och inte heller fantasi på mellan könen (p = .209) (se tabell 3). 



9

Medelvärde (och standardavvikelse) för Davis IRI-skala för dem som spelar/inte spelar  
och gruppering

Empatisk omtanke Perspektivtagande Fantasi Personlig ängslighet
Spelar 3.70 (0.91) 3.42 (0.80) 3.39 (0.63) 2.85 (0.71)
1-3 4.12 (0.33) 3.81 (0.48) 3.52 (0.61) 2.92 (0.55)
4-7 3.25 (1.13) 3.01 (0.89) 3.25 (0.64) 2.77 (0.88)
Spelar inte 3.95 (0.66) 3.51 (0.69) 3.54 (0.73) 3.18 (0.53)

Not. n = 64 Grupp; Spelar = 1, Spelar inte = 0, våldsgrad; 4-7 = 1, 1-3 = 0.

Korrelationstest av samband mellan våldsinnehållet i spelandet förr och  
våldsinnehållet i spelandet nu

För  att  testa  korrelationen  mellan  våldsinnehållet  i  de  spel  spelarna  spelade  förut  och  de  spel 
spelarna spelar idag utfördes ett Pearsons korrelationstest mellan ”Majoriteten av de spel jag spelar 
anser jag vara” och ”Under denna tid anser jag att majoriteten av de spel jag har spelat varit”. Det 
gav ett signifikant resultat på, n = 23, r = .786, p < .001. Det finns ett samband som visar på att de 
som spelade våldsamma spel förr spelar våldsamma spel idag.

Samband mellan Davis IRI-skala och graden av våld i spelen

En Partialkorrelation utfördes mellan var och en av delskalorna ur Davis IRI (empatisk omtanke, 
perspektivtagande, personlig ängslighet och fantasi) och den upplevda våldsgraden (1-7) i spelen 
för  dem  som spelar,  samt  med  kön  som  kovariat.  Inget  test  erhöll  något  signifikant  resultat; 
empatisk omtanke, r (20) = -.576, p = .126, perspektivtagande, r (20) = -.347, p = .114, personlig 
ängslighet, r (20) = -.213, p = .342 och fantasi, r (20) = -.068, p = .764, n = 23.

För att ytterligare testa sambandet mellan graden av våld och Davis IRI-skala  utfördes en envägs 
ANCOVA för  oberoende  mätningar  för  varje  delskala.  Den  oberoende  variabeln  i  testen  var 
våldsgrad  (1-3/4-7),  den  beroende  variabeln  var  en  av  delskalorna  i  IRI  (empatisk  omtanke, 
perspektivtagande,  fantasi  och  personlig  ängslighet)  och  kovariaten  var  kön (man/kvinna).  Den 
specifika indelningen av våldsgrad gjordes av två skäl. Det första och främsta skälet var att vid 
graden 4 uppstod en större förändring; det andra skälet var att försöka dela våldsgradsskalan på 
mitten. De var fördelade på: tre män och 9 kvinnor spelade spel med upplevda våldsgraden 1-3, och 
8 män samt tre kvinnor spelade spel med upplevda våldsgraden 4-7.

Det  fanns  ingen skillnad  mellan  våldsgrad  och empatisk omtanke,  (p =  .178),  det  fanns  en 
signifikant skillnad med kön, F (1, 20) = 4.831, p = .04, ηp2 = .195. De som spelar spel med lägre 
grad av upplevd våldsinnehåll har högre i empatisk omtanke (se Tabell 3). Det fanns en signifikant 
skillnad mellan våldsgrad och perspektivtagande, F (1, 20) = 7.483, p = .043, ηp2 = .189, det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan kön (p  = .730). De som spelar spel med lägre grad av upplevd 
våldsinnehåll  har  högre  i  perspektivtagande  (se  Tabell  3).  Det  fanns  ingen  signifikant  skillnad 
mellan fantasi och våldsgrad eller fantasi och kön (p  = .560). Det fanns heller ingen signifikant 
skillnad mellan personlig ängslighet och våldsgrad, (p = .735) och inte mellan kön och personlig 
ängslighet (p = .111).

”Övrigt att tillägga”
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Det framkom två tankar från respondenterna på det öppna påståendet. En man skrev: ”Jag tror inte 
tv/datorspel  gör  en  våldsam.  Snarare  att  våldsamma  personer  söker  sig  till  dessa”.  Den  andra 
tanken var från en kvinna: ”Mamma säger att jag var jätteempatisk när jag var liten och att nu har  
det avtagit haha :( kanske har att göra med tonåren/puberteten?”.

Diskussion

Undersökningen visade inte någon signifikant skillnad i empati mellan dem som spelade och inte 
spelade. Däremot existerade det en skillnad inom gruppen som spelade med lägre empatisk omtanke 
i den högre våldsgruppen; dock är kön en förklaring till skillnaderna. Det fanns också tendenser till 
minskning i perspektivtagande och personlig ängslighet vid spelande av våldsamma spel, dock var 
dessa ej signifikanta. 

Datorn och tevens upptagning av tiden och skillnader mellan könen

Resultatet visar på att män och kvinnor spenderar ungefär lika mycket tid framför datorn och teven 
dagligen, män spelar dock något mer än kvinnor. Resultaten stämmer överens med undersökningen 
som gjordes av Gentile et al. (2004). Att deras undersökning ägde rum i USA och denna ägde rum i 
Sverige visar på att skillnader i ungdomars användning av datorer och tv inte skiljer sig så mycket 
åt mellan dessa länder, vilket i sig inte är så förvånande med tanke på att båda ingår i västkulturen 
och därav borde ha likartade vanor kring dator- och tv-användning.

I  undersökningen kom det fram att  män i  högre utsträckning spelar  mer våldsamma spel  än 
kvinnor,  detta  stämmer  överens  med  Gentile  et  al.  (2004).  En  förklaring  kan  vara  att  kvinnor 
möjligen i högre grad har mer empati än män, vilket har visats i undersökningar. Detta skulle kunna 
vara en förklaring till varför kvinnor överlag väljer spel som innehåller inget till mindre våld än 
männens val av spel. Faktum kvarstår dock att det även har utförts undersökningar som har visat på 
att inga skillnader i empati finns mellan kvinnor och män (Davis, 1996). Dock så tyder resultatet av 
denna uppsats på att det finns en skillnad i empati hos kvinnor och män. Kvinnor har högre grad av 
empati enligt Davis-IRI, förutom i delskalan fantasi. Detta kan ge en möjlig förklaring till varför 
männen valde att spela mer våldsamma tv- och datorspel.

Skillnader mellan dem som spelar och inte spelar

Det påvisades ingen signifikant skillnad mellan dem som spelade och inte spelade i Davis IRI-skala. 
Däremot fanns det en skillnad inom gruppen av dem som spelade. Att det inte fanns någon skillnad 
mellan  grupperna  av  de  som  ej  spelade  kontra  de  som spelade  kan  förklaras  av  att  männen 
påvisades  ha  lägre  poäng  på  Davis-IRI  delskalor  än  kvinnorna  och  att  männen  även  i  större 
utsträckning  spelade  våldsammare  spel  än  kvinnorna.  En  annan  möjlig  förklaring  är  det  som 
Greitemeyer et al. (2010) tar upp om hur prosociala spel kan ha ett positivt samband med den egna 
empatin. Eller så är det så att spelen innehåller alldeles för lite, eller för overkligt våld, för att kunna 
ha ett negativt samband med empati. Som nämndes innan fanns det en skillnad i empatin hos dem 
som spelade mer  våldsamma spel  (4-7)  än  de som spelade  mindre våldsamma spel  (1-3).  Den 
största skillnaden återfanns i delskalan empatisk omtanke som fick en signifikant minskning hos 
dem som spelade mer våldsamma spel, detta har dock sin förklaring i könsskillnader. Detta stämmer 
överens med Bartholow et al. (2011). Även delskalorna perspektivtagande och personlig ängslighet 
fick ett negativ samband med upplevt våld i spelen av viss grad, dock inte signifikant. Däremot fick 
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delskalan fantasi ett samband med upplevt våld i spelen som var närmare noll och det säger emot 
Barnett et al. (1997). Det är värt att tillägga att de som spelade ”inget till mindre våldsamma spel”  
(1-3) i medel hade högre poäng i empatisk omtanke och perspektivtagande än de som inte spelade. 
En förklaring kan vara  att  dessa  spel  kanske är  prosociala  och orsakar  ökningen,  men här  var 
kvinnor överrepresenterade och de hade även fått  högre poäng på Davis-IRI vilket kan vara en 
förklaring till ökningen.

Ett  resultat  som uppkom var  att  delskalan  fantasi  aldrig  hade  något  samband  med  om det 
spelades  eller  inte  spelades.  Det  fanns  inte  heller  något  samband  mellan  fantasi  och  upplevda 
våldsgraderna i spelen hos dem som spelade. Däremot hade delskalan personlig ängslighet samband 
med om det spelades eller inte spelades, och även samband med de upplevda våldsgraderna hos 
dem som spelade. De som spelade hade lägre i personlig ängslighet än de som inte spelade och de 
som spelade mer våldsamma spel hade lägst i personlig ängslighet. En förklaring till detta samband 
kan  vara  att  många  spelmiljöer  ger  en  simulering  av  situationer  som  kan  uppfattas  jobbiga. 
På  så  sätt  kan  spelen  utgöra  träning i  att  hantera  jobbiga  situationer  bättre.  En  annan  tänkbar 
förklaring är  att  mindre ängsliga personer  i  större  utsträckning dras  till  tv-  och datorspel,  men 
även  här  måste  det  tilläggas  att  det  ej  går  att  bortse  från  tänkbara  könsskillnader.

Skillnader i upplevda våldet i tv- och datorspel. Det var endast perspektivtagande som erhöll ett 
signifikant  resultat  mellan de olika våldsgraderna  som inte  berodde på  könsskillnader.  De som 
spelade spel med en högre grad av upplevt våld hade lägre i perspektivtagande än dem som spelade 
spel  som hade en lägre grad av upplevt våld.  Det kan förklaras  med att  tv- och datorspel inte 
förmedlar ”lidande” på samma sätt som en verklig situation gör, och på så vis kan lära utövaren att 
handlingar som innebär lidande för en annan individ inte ger lidande; på grund av att karaktärerna i  
tv- och datorspelen inte förmedlar dessa känslor på ett sådant sätt individen har lärt sig att det ska 
göras från det reella livet.

Hypotes 1 som ställdes upp fick stöd genom att resultatet påvisade att män överlag spelar mer 
och våldsammare spel än kvinnor. Hypotes 2 var att empatin inte skulle ha något samband med 
våldsamma tv- och datorspel, dock skulle delskalan fantasi ha ett positivt samband med våldsamma 
tv- och datorspel. Hypotesen fick inte stöd för det fanns ett negativt samband i delskalorna empatisk 
omtanke  och  personlig  ängslighet,  dessa  berodde  dock  på  könsskillnader.  Även  delskalan 
perspektivtagande hade fått ett negativt samband med upplevd våld i spelen; detta berodde dock inte 
på  könsskillnader.  Delskalan  fantasi  saknade samband med empati.  Dock skapar  resultatet  mer 
frågor om vad detta samband betyder utöver ett lägre värde på en empatiskala. Kan det till exempel 
ge effekt på handlingar?

Våldet i media

I all slags media finns det någon typ av våld; tv, film, böcker, spel et cetera. På så sätt skulle det  
kunna gå att säga att tv- och datorspel är precis lika farliga som t. ex. en film. Skillnaden är dock att 
utövaren själv kan utföra valen i spelet vilket ej går att göra i en film. Det medför att utövaren av 
spelet blir en moralisk beslutsfattare. Utövaren kan själv bestämma om denne skall skjuta en annan 
spelkaraktär, tortera och så vidare. Detta kan vara en faktor till Funk et al.´s (2004) resultat där det 
kom fram att det endast var tv- och datorspelens våld som var associerat med lägre empati.  Ett 
motargument är dock att spelet ej är på riktigt och troligtvis är utövaren i de flesta fall medveten om 
detta.  Frågan kvarstår om denna möjlighet till  beslutsfattande har större betydelse än att  enbart 
observera.

PEGI-klassificeringssystemet. Att det finns ett gemensamt system för hur tv- och datorspel skall 
klassificeras bidrar  till  en mer internationell  säkerhet,  att  de spel  som inköpes utomlands följer 
samma riktlinjer som i ens hemland. Dock gäller klassificeringen av denna specifika typ endast i 
Europa.  Viss  kritik  kan  dock  riktas  mot  PEGI's  syn  på  våld.  Exempelvis,  för  PEGI-3  är  våld 
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acceptabelt om det förekommer i den form som det gör i exempelvis Snurre Sprätt© eller Tom & 
Jerry™. De som har sett Tom & Jerry håller nog med om att det är en våldsam tecknad serie. På  
grund av detta  kan synen på våld  inom tv-  och datorspel  uppfattas  som diffus,  och spel  som 
innehåller en stor del våld kan vara markerade ”lämplig för alla”.

Vilka är det som spelar våldsamma typer av spel?

Respondenten  i  undersökningen  som sa  att  det  nog  är  mer  våldsamma  personer  som dras  till 
våldsamma spel  har  en  tänkvärd  åsikt.  Media  som innehåller  mycket  våld  behöver  inte  ha  ett 
negativt samband i den form att om du spelar, så blir du mer våldsam och mindre empatisk, utan 
sambandet kan vara att mer våldsamma och eller personer som har lägre empati dras till denna typ 
av media. Det illustrerar att det är svårt att fastställa vad sambandet består av.

Reliabilitet och validitet

Tiden för undersökningen. Att undersökningen skedde i slutet av hösten medförde ett mer magert 
utbud av elever på grund av nationella prov och prov i allmänhet. Det rekommenderas för framtida 
undersökningar på gymnasieelever att de görs i mitten av en termin. På så sätt kommer troligtvis 
antalet deltagare att öka eftersom det oftast ej finns större prov, såsom nationella prov under dessa 
delar av terminen.

Tiden  för  själva  enkäten. Att  undersökningen  skedde  på  lektionstid  kan  medföra  att  svaren 
påskyndades för att visa engagemang i sitt skolarbete hos läraren, ovilja att dra ut på lektionstid, 
inte  vilja  bli  klar  sist  med  mera.  Detta  skulle  kunna  påverka  resultatet  genom  att  svaren 
påskyndades och kunna medföra att svaren eventuellt blev mindre sanningsenliga för att enkäten 
inte lästes igenom ordentligt och eller besvarades uppriktigt.

Att vara man eller kvinna. Att vara man, eller att vara kvinna medför  vissa förutfattade meningar 
om hur en man eller kvinna skall vara, och detta kan ha medfört en påverkan på svaren. En man 
förväntas ofta vara tuff och okänslig medan en kvinna ofta förväntas vara snäll och känslig. Detta 
kan ha medfört att männen svarade lågt på Davis-IRI samt högt på upplevelsen av våld i spelen 
medan kvinnorna svarade högt på Davis-IRI och lågt på upplevelsen av våld i spelen, för att passa 
in i rollen att vara man eller kvinna.

Språkbruket.  I mätinstrumentet Interpersonal Reactivity Index användes det ett språkbruk som 
kan anses vara omodernt eller gammaldags. Ett exempel är ordet ”vanmäktig” som kom upp som en 
fråga vid testtillfällena. Det skulle möjligtvis därför göras en förändring för att ge mätinstrument ett 
mer daganpassat språk. Det borde dock utföras ett pilottest på det nya språkbruket och jämföra detta 
med äldre resultat för att se om det ger ett likvärdigt resultat, eftersom ett förändrat språk skulle  
kunna ge en större individuell bedömning.

Upptagning  av  tid  av  dator  och  tv.  Även  om  påstående  ett  var  olämpligt  formulerat  så 
producerade datan ändå ett likvärdigt resultat med undersökningen av  Gentile et al. (2004). Det 
rekommenderas  att  en  bättre  formulering  ges  på  framtida  enkäter  för  att  det  ej  ska  behövas 
informeras om hur något skall tolkas.

Exemplen på tv- och datorspel. Att välja ett spel som kan tänkas vara en urtyp eller i alla fall en 
representant åt ett håll t. ex. våldsamt är en subjektiv fråga. En individ kan ha en egen uppfattning 
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om att spel A är extremt våldsamt medan en annan individ anser det vara milt våldsamt. Dock så 
utgick proceduren att välja spelen till enkäten från PEGI-klassificeringar vilken medför att det fås 
en fast grund på vad som är t. ex. extremt våldsamt. För att göra en ännu säkrare bedömning inför 
framtida studier kan det först utföras en förstudie där deltagarna får lägga sin bedömning på en 
skala hur de uppfattar vissa exempel på spel, för att sedan utgå från detta i enkäten. 

Framtida studier

Påverkar det verkligen oss?  Det är alltid intressant att få ett resultat som i denna studie som 
säger att det finns ett samband mellan våldsammare tv- och datorspel och lägre empati. Det vore 
dock intressant att få veta om detta samband mellan empati och våldsamma tv- och datorspel även 
har ett motsvarande samband i empati och handlingar. De som har fått lägre empati, har de begått 
något brott/handling eller dylikt som någon med högre självuppskattad empati inte skulle ha gjort? 
Detta kan mätas genom en enkät som undersöker hur ens beteende är, det vill säga t. ex. genom att 
mäta empatin hos respondenterna samt mäta ett beteende som en mer empatisk person troligtvis inte 
skulle utföra. Förslag på påståenden som kan tolkas som icke-empatiska och omoraliska är ”Jag har 
slagit, knuffat eller på något fysiskt sätt skadat en person” och ”Jag har på verbalt sätt skadat en 
annan person”, för att sedan se om det finns ett samband mellan empati och dessa beteenden.

Fler åldersgrupper. Respondenten i undersökningen som nämnde att hon var mer ”empatisk” när 
hon var liten har en intressant tanke. Individer som genomgår puberteten kan ha en annorlunda bild 
av  vad  som är  empatiskt  jämfört  med  en  kroppsligt  färdigutvecklad  person.  Det  skulle  kunna 
medföra att unga vuxna i högre grad väljer våldsamma tv- och datorspel jämfört med vuxna. Det 
föreslås att utföra en studie på unga vuxna samt en äldre population, förslagsvis 25-30 år. Problem 
att  ha  i  åtanke  är  dock att  en  äldre  grupp individer  med viss  sannolikhet  inte  spelar  i  samma 
utsträckning på grund av att spel inte var lika vanliga under deras uppväxt.

Avslutande reflektioner

Studien visade ett samband mellan lägre empati och våldsamma tv- och datorspel och det väcker 
många frågor, såsom om det kan medföra negativa konsekvenser, exempelvis om personer som har 
spelat våldsamma spel är mer benägna att ta till våld i vissa situationer. Om det är så, vilka åtgärder 
bör vidtas? Ett förbud mot tv- och datorspel, eller bara våldsamma spel, är nog lika omöjligt och 
otänkbart för många som att förbjuda alkohol, med tanke på att en hel generation har vuxit upp med 
spelkulturen. En möjlighet är att lägga ansvaret på föräldrarna och att de är uppmärksamma på hur 
lättpåverkade deras barn är för att sedan avgöra om barnet är moget för en viss typ av spel. Det 
finns  idag  stora  möjligheter  för  detta.  PEGI-klassificeringssystemet  är  ett  av  dem  och  många 
moderna spelkonsoler erbjuder möjligheten att lägga in en spärr för en viss typ av spel, exempelvis 
en spärr för alla spel som ligger över PEGI-12. Det finns olika attityder gentemot tv- och datorspel 
och därför är det upp till varje individ att själv bestämma sitt ställningstagande till tv- och datorspel.
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