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Sambandet mellan spelande och oro 

Könsskillnader i empati och spelvanor 
 

Maria Lindholm och Linda Ros 
 

Empati är ett brett begrepp som är svårdefinierat, det är även svårt att veta 
vad som påverkar empatin. Diskussioner om hur våldsamma tv- och 
datorspel påverkar empatin negativt ökar. Denna studie undersöker 
sambandet mellan tv- och datorspel och empati där empati definieras som 
ett karaktärsdrag och en reaktion. Totalt deltog 485, varav 411 var 
kvinnor, 62 män och 12 som inte ville uppge kön/icke-binära. Davis IRI-
skala användes för att mäta empati och enkäten skickades ut som 
webbenkät och i pappersform. Resultatet visade att kvinnorna skattade 
högre i empati. Det fanns även en skillnad mellan vilken spelgenre som 
spelas, där pussel spelades mest. Yngre män spelade våldsammare spel än 
äldre män medan äldre kvinnor spelade våldsammare spel än yngre 
kvinnor. De som spelar våldsammare spel skattade lägre i personlig oro. 
Detta kan tänkas bero på spelarens kvicktänkthet och att de blir 
stresståligare.  
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Inledning 
 

Empati är enligt Hoffman (1977) en grundläggande förmåga som är medfödd. En stor fråga är 
dock vad det är som påverkar en individs empati. En av debatterna är hur själva spelandet av tv-
och datorspel, då speciellt våldsamma spel, påverkar individen. Teorin är att empatin påverkas 
negativt och att våldsamma spel ökar aggressiviteten. Funk, Buchman, Jenks och Bechtoldt 
(2003) presenterar en teori om hur spelandet av våldsamma spel kan avtrubba individen för andra 
våldsamma handlingar, medan andra forskare menar att människor med låg grad av empati har en 
tendens att bli mer våldsamma (Sigurdsson, Gudjonsson, Bragason, Kristjansdottir & 
Sigfusdottir, 2006).  

Denna studie bygger på Åkerlinds studie från 2011 och syftar till att undersöka eventuella 
samband mellan olika spelgenrer och empati, med främsta fokus på kvinnliga spelare. De flesta 
tidigare undersökningar som rört tv- och datorspel har mestadels haft manliga deltagare i tidig 
vuxen ålder (Fraser, Padilla-Walker, Coyne, Nelson & Stockdale, 2012; Sigurdson et al., 2006). 
Olika empatistudier har även visat att kvinnliga deltagare skattade högre i en del empatiskalor 
(Eisenberg, Miller, Shell & McNalley, 1991; Eisenberg, Shell, Pasternack, Lennon, Beller & 
Mathy, 1987) och även att empatin ökat med åldern (Eisenberg et. al., 1991; Eisenberg et al., 
1987; Eisenberg, Carlo, Murphy & Van Court, 1995). I vår studie har vi därför utökat 
undersökningsområdet genom att fokusera mer på kvinnliga deltagare än manliga och en blandad 
åldersgrupp. Studien använder sig av Davis Interpersonal Reactivity Index (1983) som mäter 
empatin i fyra olika delskalor. Dessa delskalor används för att mäta personlig oro i förhållande 
till FPS- (First person shooter) och strategispel, perspektivtagande med RPG-spel (Role playing 
game, rollspel) och könsskillnader i personlig oro och vilka typer av spel som spelas. FPS brukar 
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oftast klassas som våldsamma spel där spelaren skjuter saker, objekt, andra spelare eller 
karaktärer i spelet och i RPG har deltagaren ofta dialoger med olika karaktärer och kan ofta 
påverka handlingen i spelet genom olika dialogval. 

 
 

Empati 
 
Empati har alltid varit ett svårdefinierat begrepp och även idag är forskare oense om en klar 
definition. Den bredaste förklaringen av empati är att det är en individs reaktion på en annan 
individs upplevelser eller känslor (Davis, 1983). Många forskare gör dock olika distinktioner av 
empati där vissa menar att empati främst är ett kognitivt fenomen (Rogers, 1986) och andra 
menar att det är ett affektivt fenomen (Mehrabian & Epstein, 1972). Hoffman (1977) har å sin 
sida valt att se empati som en kombination av båda dessa komponenter medan Gladstein (1983) 
menar att det antingen är en affekt eller kognition som uppstår beroende på situation. Den 
affektiva reaktionen är en emotionell respons som kan kopplas till empatisk omtanke som kan 
upplevas då en annan individ känner omtanke för en annan; förmågan att kunna känna andra 
individers känslor (Eisenberg & Fabes, 1990). Den kognitiva reaktionen definieras som ett roll- 
eller perspektivtagande som innefattar förmågan att se en situation från en annan individs 
perspektiv (Barr & Allesandro, 2007). Batson (1994) pekar på att empati främst är en affektiv 
förmåga där individen delar en tillfällig känsla med en annan. Känslan behöver inte vara identisk 
med vad den andre känner och behöver inte heller vara relaterad till en själv, utan handlar om 
medkänsla och medlidande. 

Hoffman (1981) vill istället uppmärksamma båda komponenterna, den affektiva och den 
kognitiva, som något medfött som sedan utvecklas i det sociala samspelet. Han menar att det hela 
är situationsbundet då människor känner och förstår varandra på olika sätt i olika situationer och 
sammanhang. Under 1980-talet började empati definieras mer som ett multidimensionellt 
begrepp istället för att dela upp det i två komponenter. Davis (1983) menar att empati handlar 
mer om ett karaktärsdrag och en reaktion på den observerade upplevelsen hos en annan individ. 

I denna studie utgår vi från Davis definition av empati alltså att empati är en sorts egenskap 
som utvecklas med åldern samt en respons på en annan individs upplevelse (Davis, 1983). 
Studien kommer även använda sig utav Davis IRI-skala (Interpersonal reactivity index) som delar 
upp empati i fyra mätbara skalor: perspektivtagande (perspective taking), empatisk omsorg 
(empathic concern), personlig oro (personal distress) och fantasi (fantasy). Denna skala ska mäta 
korrelationerna till varandra och på så sätt fånga in begreppet empati bättre. Enligt Davis (1983) 
handlar perspektivtagande om att kunna ta in en annan persons perspektiv medan empatisk 
omsorg handlar mer om förmågan att känna sympati för den andre och känna in hur den mår. 
Personlig oro handlar om nervösa känslor som uppstår hos individen själv när denna observerar 
jobbiga situationer och slutligen fantasi som tar upp förmågan att leva sig in i fiktiva karaktärer i 
exempelvis film eller böcker. 
 
 
Spelande och empati 
 
Tv- och datorspel är en så kallad interaktiv underhållning som används med hjälp av en dator 
eller spelkonsol som kopplas in i tv:n. Utövaren kan med hjälp av dessa samverka, styra och 
förändra sin spelmiljö. Under de senaste årtionden har spelande av tv- och datorspel fortsatt öka, 
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årligen tjänar spelindustrin över 67 miljarder dollar världen över (Gaudiosi, 2012) vilket innebär 
att de har större vinster än både musik- och filmindustrin (Markoff, 2002). Detta har lett till en 
ökning av spelartid hos de som spelar och då särskilt bland yngre pojkar där det i genomsnitt 
spelas 1.84 timmar per dag vilket är betydligt mer än bland flickor som spelar 0.70 timmar per 
dag (Gentile, Lynch, Linder & Walsh, 2004). 

Hartman, Toz och Brandon (2010) definierar våld som förekommer i spel som ett aggressivt 
beteende där det går ut på att skada en annan spelkaraktär eller försöka undvika att själv bli 
skadad. Män uppskattas spela våldsammare spel än vad kvinnor gör. I en studie av Sigurdsson et 
al. (2006) var det endast 3% av kvinnorna som spelade våldsamma spel och 50% av männen. I 
och med den stora ökningen av spelartid så har även en diskussion rörande hur individen kan 
påverkas negativt uppkommit. En stark teori är att exponeringen av våldsamheterna i spel kan 
öka aggressiva tankar och beteenden hos spelarna (Anderson & Bushman, 2001; Bartholow & 
Anderson 2002; Cooper & Mackie, 1986). 

Funk et al. (2003) presenterar det psykologiska begreppet desensibilisering i förhållande till 
våldsamma spel som en teori till hur individer som spelar våldsamma spel kan avtrubbas för 
våldsamma handlingar om de spelar mycket. Genom desensibilisering antas det att våld till en 
början anses vara en ovanlig handling som sällan inträffar och så småningom blir det något som 
anses vardagligt och oundvikligt. Därmed finns en rädsla över att våldshandlingar ska börja 
användas i verkliga livet om de används frekvent i tv- eller datorspel. 

En annan teori som presenterats i tv- och datorspelssammanhang är General Learning Model 
(GLM) som är en inlärningsmodell som handlar om hur vi påverkas av olika sorters stimuli 
(Gentile et al., 2009). Denna modell bygger vidare på Banduras General Aggression Model då 
båda modellerna ser att våldsamhet och aggressivitet inom media kan leda till både kort- och 
långtidseffekter beroende på vilket innehåll de har (Bandura, 1977). Enligt GLM menas då att 
spelandet, och även tittandet, på våldsamma medier ska påverka individen negativt genom 
exempelvis en ökning i aggressivitet och en minskning i prosociala beteenden (hjälpande 
beteenden). Detta innebär också att prosociala spel kan minska aggressiva beteenden och öka 
prosociala beteenden. Detta undersökte Gentile et al. (2009) då de kom fram till att spelandet av 
prosociala spel ökar proscialt beteende som i sin tur kan leda till att man väljer att spela mindre 
våldsamma spel. En del forskare väljer att fokusera på tv- och datorspel som ett pedagogiskt 
inlärningsverktyg och vilka positiva effekter detta kan ha för individen (Murphy, Penuel, Means, 
Korback, Whaley & Allen, 2001). Det har också framförts teorier om att actionspel kan förbättra 
spelarens visuella uppmärksamhet (Green & Bavelier, 2003) och Durkin och Barber (2002) 
diskuterar hur våldsamma spel kan ha positiva sidor, där de pekar på hur det kan öka den sociala 
interaktionen och att de som spelar har lättare att anpassa sig i nya situationer. 

I en studie av Barnett, Vitaglione, Harper, Quackenbush och Steadman (1997) tillfrågades 
deltagare vilken spelkategori de hade som sin favorit av kategorierna: sport, våldsamma, action / 
fantasy och intellektuella / kreativa. Deltagarna som valt våldsamma spel som sin favorit skattade 
lägre i Davis delskala fantasi. Bartholow, Sestir och Davis (2005) gjorde en liknande studie med 
flera olika skattningsskalor och våldsamma spel, där resultatet visade att deltagarna som spelade 
våldsamma spel skattade lägre i perspektivtagande, empatisk omsorg och personlig oro, medan 
effekten av fantasi inte var signifikant. 

Den stora frågan som alltid uppkommer är huruvida det är spelen i sig som orsakar den lägre 
empatiska förmågan, om det en viss typ av människor som väljer att spela dessa spel eller om det 
kan vara helt andra faktorer som har en inverkan. Många erfarna spelare menar att de är 
medvetna om att det som händer på skärmen inte är på riktigt och jämför spelen med till exempel 
schack då de menar att ingen, varken i schackspelet eller i tv- eller datorspelet, blir skadad 
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(Hartman et al., 2010). Studien visade däremot på mer komplexitet än så när de testade hur olika 
typer av virtuellt våld påverkade spelarnas upplevelse av skuld. Resultatet visade att deltagarna 
kände mer skuld ifall de genomförde omotiverade våldshandlingar i spelet, särskilt bland de mer 
empatiska spelarna. 

Alla individer som spelar våldsamma spel tycks dock inte påverkas av våldsamheten och en 
teori som Funk (2003) presenterar är att det handlar om vissa individer som är mer benägna än 
andra att reagera negativt på våldsamma tv- och datorspel exempelvis barn. 
 
 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Studiens huvudsyfte var att studera empati hos dem som spelar tv- och datorspel framförallt 
kvinnliga spelare. Mer precist undersöks fyra aspekter av empati hos dem som spelar: 
Perspektivtagande (perspective taking), empatisk omsorg (empathic concern), personlig oro 
(personal distress) och fantasi (fantasy). I studien undersöks följande frågeställningar: 
 

1. Finns det könsskillnader i relationen mellan spelande och empati? Förväntningen är att 
kvinnor spelar mer RPG-spel och har högre personlig oro, medan män generellt spelar 
våldsammare spel (till exempel FPS-spel) än vad kvinnor gör. Tidigare studier har pekat 
på att det finns en skillnad i vilka typer av spel kvinnor och män spelar och 
våldsamhetsgraden av spelen som spelas (Barnett et al., 1997; Sigurdson et al., 2006). 

 
2. Finns det ett samband mellan att spela RPG-spel och empati? Hypotesen är att RPG-

spelare har högre empati, framförallt perspektivtagande eftersom RPG-spelen är mer 
verklighetsnära och i högre utsträckning kan uppmuntra till ett ökat perspektivtagande 
(Gentile et al., 2009). 

 
3. Finns det samband mellan att spela FPS-spel och empati?  Hypotesen är att FPS-spelare 

har lägre perspektivtagande och personlig oro. I FPS är karaktärerna man möter i spelen 
ofta endimensionella och opersonliga, detta skulle kunna leda till att spelaren inte tränar 
upp förmågan att ta andras perspektiv och därmed får lägre i perspektivtagande (Gentile, 
et al., 2009). Rörande personlig oro kan FPS-spelaren vara mer van vid att det händer 
mycket och därför blir mer stresstålig och upplever mindre ängslighet. FPS brukar ofta 
klassas som våldsamma spel och tidigare studier har visat på ett samband mellan 
våldsamma spel och lägre perspektivtagande, empatisk omsorg och personlig oro 
(Bartholow et al., 2005) och även Åkerlind (2011) visade antydningar till lägre personlig 
oro. 

 
4. Finns det ett samband mellan att spela strategispel och empati? Hypotesen är att strategi-

spelare har lägre personlig oro. Detta kan bero på att spelaren måste fatta många beslut 
och tänka flera led i förväg och därmed inte blir lika orolig och nervös. 
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Metod 
 

Deltagare 
 
I studien deltog 570 personer, 543 personer deltog genom webbenkäter med ett bortfall på 82, då 
80 deltagare valde att inte fortsätta enkäten efter bakgrundsinformationen medan de resterande 
valde att avbryta mitt i enkäten. Studien använde sig också av pappersenkäter där 27 personer 
deltog med ett bortfall på tre, varav två valde att inte delta efter bakgrundsinformationen och en 
valde att avbryta mitt i enkäten. Deltagarna var i åldrarna 17 till 70 år, där medelåldern var 29.27 
år (SD = 7.80). Deltagarna var fördelade på 62 män och 411 kvinnor, 12 personer ville inte uppge 
kön eller identifierade sig inte inom den binära könsskalan. Webbenkäten delades ut via det 
sociala nätverket Facebook, bland annat i en svensktalande Facebook-grupp. Antalet deltagare 
bosatta i Sverige var 475, tre av deltagarna var bosatta i Finland, två i Storbritannien, två i 
Nederländerna, en i Norge, en i Tyskland och en i Kina. Det var 453 deltagare som spelade tv- 
och datorspel medan 32 av deltagare inte spelade. Ingen ersättning utgick.  
 
 
Material 
 
En kvantitativ enkät utformades för att testa eventuella samband mellan empati och tv- och 
datorspel. Enkäten bestod av tre delar, första delen innehöll bakgrundsinformation: kön, ålder och 
vilket land respondenten var bosatt i. Andra delen bestod av Davis Interpersonal Reactivity Index 
(IRI) som mäter respondentens empatiska förmåga. Sista delen bestod av olika spelgenrer samt 
tidsuppskattning framför tv och dator, spelvanor och respondentens egen uppskattning av 
våldsamhetsgraderna av de spel den spelar.  

Empati. Davis-IRI (1983) är en skattningsskala som mäter empati, översatt av Cliffordson 
(2001), skalan består av 28 påståenden som delas in i fyra delskalor som innehåller sju frågor 
vardera. Delskalorna är: perspektivtagande, empatisk omsorg, personlig oro och fantasi. Varje 
påstående besvaras utifrån en likertskala från Stämmer inte alls (1) och Stämmer mycket väl (5). 
Höga poäng på empatisk omsorg, perspektivtagande och fantasi är förknippad med hög empatisk 
förmåga. Höga poäng på personlig oro förknippas med hög ängslighet. Av de 28 frågorna är 
frågorna 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 18 och 19 omvända. I studien mättes tillförlitligheten av Davis-
IRI med Cronbach’s alpha och visade perspektivtagande .75, empatisk omsorg .80, personlig oro 
.78 och fantasi .78.  

Spelgenrer. Den sista delen av enkäten var utformad av författarna och handlade om bland 
annat spelvanor och spelgenrer. Respondenterna fick först kryssa de spelgenrer de spelade och de 
som inte spelade något spel alls fick kryssa i detta. De spelgenrer som respondenterna fick välja 
mellan var: action, äventyr, MMO (Massively multiplayer online, onlinespel med många 
deltagare), plattform, pussel, rollspel, racing, rytm & dans, shoot ‘em up, simulation, sport, 
strategi och övrigt. Dessa genrer utformades efter PEGI:s hemsida (PEGI, i.d.). De exemplen på 
spel inom varje spelgenre i enkäten bestämdes utifrån PEGI:s egna spelexempel, men utökades 
via samtal med andra personer kunniga inom spel (individer med många års erfarenhet och 
intresse av tv- och datorspel) för att få en mer nyanserad representation av spel än de exempel 
PEGI angett. 

För att hjälpa och underlätta främst föräldrar vid köp av tv- och datorspel skapades ett system 
som kategoriserar och klassificerar många tv- och datorspel. Detta system kallas PEGI (Pan 
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European Game Information, paneuropeisk spelinformation). PEGI har arbetat med en 
internationell klassificering av spel sedan våren 2003 då de ersatte det nationella 
åldersmärkningssystemet. PEGI finns idag i över 30 olika länder i Europa och har bland annat 
åldersmarkeringsgrupper som består av fem olika grupper (3, 7, 12, 16 och 18) där åldersgrupp 3 
anses vara lämplig för alla åldersgrupper och åldersgrupp 18 är de mest våldsamma och är en så 
kallad vuxenklassificering. PEGI har även kategoriserat spel i olika spelgenrer som är: action, 
äventyr, MMO, plattform, pussel, rollspel, racing, rytm och dansspel, shoot ‘em up, simulatorer, 
sport och strategi (PEGI, i.d.). I studien används samma spelkategoriseringar, men shoot ’em up 
benämns istället vid förkortningen FPS och rollspel vid RPG. 

Tid framför skärm. Efter att deltagarna besvarat frågorna om spelgenrer fick de uppskatta hur 
mycket tid de som spenderar framför tv:n och dator, i dessa påståenden fick respondenten själv 
ange hur mycket tid denna spenderade. Exempel på ett sådant påstående: “Jag spelar vanligtvis 
tv- och datorspel ……. timmar dagligen” där 0 betydde att respondenten inte spelade tv- eller 
datorspel. 

Upplevd grad av våld. Den sista delen i enkäten handlade om graden av upplevt våld i spel.  
Det första påståendet handlade om uppskattad våldsamhet bland majoriteten av de spel 
respondenten spelar idag. Dessa påståenden innehöll en skattningsskala från Inte alls våldsamma 
(1) till Extremt våldsamma (7). Påståendet var: “Under denna tid anser Jag att majoriteten av de 
spel Jag har spelat varit”. Respondenten fick även sex exempel på spel som klassas som 
våldsamma och icke-våldsamma spel. Exempel på våldsamma spel var: Doom, Tekken och 
House of the Dead. Exempel på icke-våldsamma spel var: Candy Crush Saga, Farmville och The 
Sims. Vidare i studien benämns den här skattningskalan som ”majoritet våld”. 
Därefter fick respondenten uppskatta när de började spela tv- och datorspel.  Det sista påståendet 
behandlade hur våldsamma spel respondenten uppskattat att ha spelat sedan respondenten började 
spela tv- eller datorspel. Dessa påståenden innehöll en skattningsskala från Inte alls våldsamma 
(1) till Extremt våldsamma (7) och påståendet löd: ”Under denna tid anser Jag att majoriteten av 
de spel Jag har spelat varit”. I studien benämns den här skattningsskalan som ”uppskattning 
våld”. Eftersom det saknas våldsuppskattningar inom spelgenrerna i enkäten så testas dessa i 
studien separat mot våldsuppskattningskalorna för att på så vis få en uppfattning om vilka 
spelgenrer som uppskattats vara våldsamma. 

Öppen fråga. Den sista frågan var en öppen fråga där respondenten fick möjlighet att skriva 
fritt. Frågans syfte var att ge respondenten en möjlighet att fritt delge eventuella tankar och 
funderingar. Den öppna frågan löd: ”Har du något mer att tillägga?” 
 
 
Procedur 
 
Enkäten utformades både som webbenkät och i pappersform för att få så stor svarsfrekvens hos 
grupper som annars kan vara svåråtkomliga. Webbenkäten delades ut via det sociala nätverket 
Facebook bland annat i en svensktalande grupp med cirka 3000 medlemmar. Gruppens 
medlemmar bestod mestadels av kvinnor med starkt intresse inom väldigt olika typer av hobbies, 
bland annat tv- och datorspel men även till exempel teknik, matlagning, tv-serier och djur. I 
webbenkäten fick deltagarna information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och det 
kunde avbryta när som helst. All information skulle behandlas med största möjliga 
konfidentialitet, allt i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
Författarnas och handledares kontaktinformation fanns tillgänglig om frågor uppstod. 
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Information om studiens riktiga syfte och vad den avsåg att undersöka gavs efter webbenkäten 
var ifylld. Att delge studiens syfte i efterhand gjordes för att minska social önskvärdhet och 
annan påverkan. Enkäten delades också ut i pappersform på en högskola i en stad i Mellansverige 
i en kommun med cirka 100 000 invånare. Författarna kontaktade en lärare undervisande inom 
dataprogrammering via e-post och läraren informerades om studien och gav sitt godkännande. 
Vid pappersenkäten delgavs studenterna samma information som vid webbenkäten. 
 
 
Databearbetning 
 
Vid varje analys där könsskillnader har mätts har de som inte uppgett kön eller som står utanför 
den binära könsuppdelningen räknats bort. I de fall då deltagarna delats in i grupper baserat på 
ålder har en median split genomförts. Deltagarna delades då upp i två lika stora grupper, yngre 
och äldre, de yngre deltagarna var 17-27 år och de äldre var 28-70 år gamla. En deltagare missade 
en fråga i empatidelen av enkäten, datan har då imputerats genom att räkna ut ett genomsnittligt 
svar för den delskalan. 
 
 

Resultat 
 

I resultatdelen presenteras inledningsvis en översikt över deltagarnas spelvanor och olika 
spelgenrer. Därefter presenteras deltagarnas grad av empati utifrån Davis IRI-skala med 
delskalorna perspektivtagande, empatisk omsorg, personlig oro och fantasi. Därefter relateras 
deltagarnas val av spel till Davis fyra delskalor samt deltagarnas spelande med de två 
våldsskalorna. Slutligen i resultatet presenteras deltagarnas svar från den öppna frågan. 

Tid framför skärm. Av deltagarna spelade 92% tv- och datorspel medan 8% inte spelade alls. 
De äldre var 10% som inte spelade och de yngre 6%. Män som inte spelar var 3% och kvinnor 
9%. Unga kvinnor var 7% som inte spelade, alla unga män spelade. Äldre män var 9% som inte 
spelade och 10% äldre kvinnor. Den vanligaste spelgenren var pussel och den ovanligaste var 
sport. Se Tabell 1. 
 
Tabell 1 
Deltagare i procent som spelar olika spelgenrer uppdelat på kön och ålder (n= 485). 
 Yngre Äldre  
 Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt 
Action 85 62 73 56 62 
Äventyr 60 47 68 48 50 
MMO 53 35 36 31 35 
Plattform 45 57 41 49 51 
Pussel 23 66 55 68 63 
RPG 68 59 59 52 56 
Racing 25 31 32 22 27 
Rytm & dans 8 29 5 29 26 
FPS 65 26 50 24 29 
Simulation 25 53 32 38 43 
Sport 18 7 5 5 7 
Strategi 78 34 73 40 43 
Övrigt 60 47 41 29 40 



8 
 

En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar med den spenderade tiden som beroende 
variabel och kön (män/kvinnor) och ålder (yngre/äldre) som oberoende variabler genomfördes. 
Ingen signifikant könsskillnad visades (p = .29), men en signifikant åldersskillnad, F (1, 461) = 
11.76, p < .001, ƞ2 = .05, yngre spenderar genomsnitt en timme mer om dagen framför tv och 
dator. Kön och ålder hade en signifikant interaktionseffekt, yngre män spenderar mest tid och 
äldre män minst, yngre kvinnor spenderar mer tid än äldre kvinnor, F (1, 461) = 5.15, p < .005, 
ƞ2 = .01 (se Figur 1). 

 

 
Figur 1. Tid spenderad framför tv och dator uppdelat på yngre och äldre män och kvinnor. 
 
 

Empati 
 

Davis Interpersonal Reactivity Index (IRI). Pearsons korrelationsanalyser gjordes mellan de 
olika Davis IRI-delskalorna. De flesta korrelationerna var signifikanta på 1% -nivån. Den enda 
som inte var signifikant var den mellan personlig oro och empatisk omsorg (p = .071). Se Tabell 
2. 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan delskalorna (n= 485). 
 1. 2. 3. 

1. Perspektivtagande    
2. Empatisk omsorg .42**   
3. Personlig oro - .25** .08  
4. Fantasi .13** .38** .11* 

Not.  * = p < .05 ** = p < .001 
 

Ett antal tvåvägs ANOVOR för oberoende mätningar utfördes med en av delskalorna som 
beroende variabel och oberoende variabler ålder och kön. Kvinnor skattade högre i empatisk 
omsorg, F (1, 469) = 17.95, p < .001 ƞ2 = .03, personlig oro, F (1, 469) = 12.13, p < .001 ƞ2 = 
.02 och fantasi, F (1, 469) = 39.50, p < .001 ƞ2 = .07 (se medelvärden och standardavvikelser i 
Tabell 3). Detta resultat bekräftar delvis Hypotes 1. Ingen signifikant åldersskillnad erhölls och 
ingen interaktionseffekt. 
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Tabell 3 
Medelvärden (och standardavvikelsen) för Davis IRI-skala för män och kvinnor (n= 473). 
 Män Kvinnor Totalt 
Perspektivtagande 3.66 (.65) 3.75 (.61) 3.75 (.61) 
Empatisk omsorg 3.66 (.62) 4.03 (.60) 4.00 (.61) 
Personlig oro 2.52 (.60) 2.87 (.73) 2.83 (.72) 
Fantasi 3.28 (.69) 3.87 (.67) 3.79 (.70) 
 

 
Ett antal envägs ANOVOR för oberoende mätningar utfördes med oberoende variabel ålder 

och beroende variabel var och en av delskalorna. Äldre skattade högre i empatisk omsorg, F (1, 
483) = 14.22, p < .001 ƞ2 = .02, och lägre i personlig oro, F (1, 483) = 4.57, p < .05 ƞ2 = .00. 
Resterande var icke signifikanta. Se medelvärden och standardavvikelser i Tabell 4. 
 
Tabell 4 
Medelvärden (och standardavvikelsen) för Davis IRI-skala för yngre och äldre (n=485). 
 Yngre Äldre Totalt 
Perspektivtagande 3.70 (.63) 3.74 (.61) 3.72 (.62) 
Empatisk omsorg 3.88 (.68) 4.09 (.51) 3.99 (.61) 
Personlig oro 2.89 (.73) 2.75 (.72) 2.82 (.72) 
Fantasi 3.81 (.72) 3.77 (.69) 3.79 (.70) 
 
 
Spelgenrer 
 
En chi2-analys med variablerna kön och RPG (spelar RPG / spelar inte RPG) visade inte någon 
könsskillnad (p = .17). Detta motsäger Hypotes 1. En chi2-analys med variablerna FPS (spelar 
FPS / spelar inte FPS) och kön visade i enlighet med Hypotes 1 att män spelar mer FPS än 
kvinnor, χ² = 31.55; df = 1; p < .001. Av männen spelade 60% FPS och 25% av kvinnorna.  
Det fanns inte några effekter av att spela eller inte spela på perspektivtagande. Hypotes 2 och 
Hypotes 3 menar att de som spelar RPG skattar högre i perspektivtagande än de som inte spelar 
RPG och att de som spelar FPS skattar lägre perspektivtagande än de som inte spelar FPS. 
Envägs ANOVOR för oberoende mätningar visade inte några sådana skillnader, RPG (p = .17) 
och FPS (p = .36).  

En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar genomfördes med oberoende variablerna kön 
och FPS (spelar FPS / spelar inte FPS) och beroende variabel personlig oro, visade på en 
signifikant skillnad där de som inte spelar FPS skattade högre i personlig oro F (1, 469) = 4.43, p 
< .05 ƞ2 = .00. En signifikant könsskillnad erhölls där kvinnor skattade högre i personlig oro, F 
(1, 469) = 8.9, p < .05 ƞ2 = .0 (se medelvärden och standardavvikelser i Tabell 5). Detta stärker 
Hypotes 3 där FPS-spelare förväntas ha lägre i personlig oro och besvarar även Hypotes 1 då 
kvinnor skattar högre i personlig oro. 
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Tabell 5 
Medelvärden (och standardavvikelsen) i deltagarnas skattningar av personlig oro uppdelat på 
kön och de som spelar/inte spelar FPS. 
 Spelar FPS Spelar inte FPS Totalt 
Kvinnor 2.80 (.67) 2.90 (.74) 2.87 (.72) 
Män 2.39 (.56) 2.71 (.60) 2.52 (.60) 
Total 2.69 (.67) 2.88 (.74) 2.82 (.72) 
 

För att testa sambandet mellan spelgenre och personlig oro gjordes ett antal envägs ANOVOR 
där oberoende variabel var spelgenren (spelar / spelar inte) och beroende variabel personlig oro. 
Hypotes 3 och Hypotes 4 menar att de som spelar FPS och strategispel skattade lägre i personlig 
oro.  Analyserna visade att de som spelar vissa av spelen är mindre oroliga än de som inte spelar 
de spelen. Detta gällde äventyr, F (1, 483) = 5.92, p < .05 ƞ2 =.01, MMO, F (1, 471) = 9.26, p < 
.001 ƞ2 = .01, RPG, F (1, 483) = 5.87, p < .05 ƞ2 = .01, FPS (i enlighet med Hypotes 3), F (1, 
483) = 8.24, p < .001 ƞ2 = .01 och strategi (i enlighet med Hypotes 4), F (1, 483) = 12.83, p < 
.001 ƞ2 = .02. Ingen signifikant skillnad erhölls på resterande spelgenrer (se medelvärden och 
standardavvikelser i Tabell 6).  
 
Tabell 6 
Medelvärden (och standardavvikelsen) i deltagarnas skattningar av personlig oro för de som 

spelar / inte spelar olika spelgenrer. 
 Spelar Spelar inte alls 

Äventyr* 2.74 (.73) 2.90 (.71) 
MMO 2.69 (.75) 2.90 (.69) 
RPG* 2.75 (.74) 2.91 (.69) 
FPS 2.68 (.67) 2.89 (.74) 
Strategi 2.69 (.74) 2.92 (.69) 
Not. * = p < .05, övriga p < .001. 

 
 
Upplevd grad av våld 
 
För att testa hur våldsamma spel deltagarna spelar idag så genomfördes en tvåvägs ANOVA för 
oberoende mätningar med våldsuppskattning av spelen respondenten spelar idag (”uppskattning 
våld”) som beroende variabel, kön och ålder som oberoende variabler. Det fanns en signifikant 
könsskillnad där män skattade högre än kvinnor i våldsuppskattning av spel som respondenten 
spelar idag, F (1, 423) = 14.87, p < .001, ƞ2 = .03, detta resultat bekräftar också Hypotes 1. Ingen 
huvudeffekt av ålder erhölls (p = .64). En signifikant interaktionseffekt syntes där yngre män 
skattade högre i våldsamhet i spel än äldre män och äldre kvinnor skattade högre i våldsamhet i 
spel än yngre kvinnor, F (1, 423) = 4.80, p < .005, ƞ2 = .01 (se Figur 2).  
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Figur 2. Deltagarnas uppskattning av våld i spel, uppdelat på ålder och kön. Skalans 
variationsvidd 1 – 7. 
 

Pearsons korrelationsanalyser gjordes mellan ”uppskattning våld” och delskalorna. De 
korrelationer som var signifikanta på 1%-nivån var: personlig oro och ”majoritet våldsam” r = -
.18, p < .001 och personlig oro och ”uppskattning våld” r = -.23, p < .001. Detta stärker 
ytterligare Hypotes 3 då det visar på ju högre deltagarna skattade i våldsamhet i spel desto lägre i 
personlig oro. På 5%-nivån var det: fantasi och ”majoritet våldsam” r = -.01, p < .05, deltagarna 
som angett hög våldsamhet på majoriteten av spel de spelat skattade lägre i fantasi. Ingen annan 
signifikans erhölls. 
 

För att undersöka våldsamhetsgraderna inom spelgenrerna som spelas och inte spelas utfördes 
ett antal envägs ANOVOR för oberoende mätningar med beroende variabel ”uppskattning våld” 
och oberoende variabel de olika spelgenrerna. Signifikanta effekter erhölls för action, F (1, 437) 
= 83.68, p < .001 ƞ2 = .2, äventyr F (1, 437) = 31.29, p < .001 ƞ2 = .1, MMO, F (1, 437) = 29.42, 
p < .001 ƞ2 = .06, Pussel, F (1, 437) = 15.42, p < .001 ƞ2 = .05, RPG, F (1, 437) = 54.5, p < .001 
ƞ2 = .2, rytm & dans, F (1, 437) = 4.43, p < .05 ƞ2 = .01, FPS, F (1, 437) = 69.87, p < .001 ƞ2 = 
.17, strategi, F (1, 437) = 23.42, p < .001 ƞ2 = .05 och övrigt, F (1, 438) = 11.21, p < .001 ƞ2 = 
.03 (se medelvärden och standardavvikelser i Tabell 7).  
 

För att undersöka våldsamhetsgraderna inom spelgenrerna som spelas och inte spelas utfördes 
ett antal envägs ANOVOR för oberoende mätningar genomfördes med beroende variabel 
”majoritet våld” och oberoende variabel de olika spelgenrerna. Signifikanta effekter erhölls för 
action, F (1, 438) = 137.86, p < .001 ƞ2 = .16, äventyr, F (1, 438) = 49.38, p < .001 ƞ2 = .06, 
MMO, F (1, 438) = 30.83, p < .001 ƞ2 = .06, pussel, F (1, 438) = 24.3, p < .001 ƞ2 = .03, RPG F 
(1, 438) = 132.38, p < .001 ƞ2 = .11, FPS F (1, 438) = 92.32, p < .001 ƞ2 =.13, strategi, F (1, 
438) = 24.37, p < .001 ƞ2 = .05 och övrigt, F (1, 438) = 16.03, p < .001 ƞ2 = .02. (se medelvärden 
och standardavvikelser i Tabell 7). 
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Tabell 7 
Medelvärden (och standardavvikelsen) för våldsuppskattning mellan olika spelgenrer. 

 Majoritet våld Uppskattning våld  
 Spelar Spelar inte Spelar Spelar inte  

Action 4.19 (1.40) 2.49 (1.56) 3.95 (1.27) 2.69 (1.49)  
Äventyr 4.13 (1.44) 3.06 (1.74) 3.90 (1.33) 3.15 (1.49)  
MMO 4.20 (1.47) 3.31 (1.70) 4.03 (1.29) 3.28 (1.47)  
Pussel 3.39 (1.70) 4.19 (1.44) 3.37 (1.46) 3.95 (1.37)  
RPG 4.28 (1.34) 2.63 (1.64) 3.94 (1.26) 2.95 (1.54)  
Rytm & dans* 3.52 (1.69) 3.70 (1.64) 3.32 (1.48) 3.65 (1.44)  
FPS 4.63 (1.23) 3.18 (1.63) 4.32 (1.18) 3.18 (1.44)  
Strategi 4.05 (1.44) 3.29 (1.77) 3.91 (1.27) 3.25 (1.54)  
Övrigt 4.00 (1.47) 3.37 (1.76) 3.82 (1.37) 3.36 (1.49)  
Not. * = Rytm & dans sig. på uppskattning av våld men ej majoritet våld. 

 
 
Öppen fråga 
 
Totalt svarade 117 deltagare på den öppna frågan ”Har Du något mer att tillägga?”. De flesta 
svaren gällde allmänna reflektioner runt enkäten och dess ämne sedan fanns det kommentarer om 
spelgenrer, tidsupptagningen och slutligen våldsuppskattningen. Flera av kommentarerna berörde 
flera separata ämnen och tankar medan andra bara var enklare konstateranden. Nedan redovisas 
 några citat från svaren som framkom. 

Allmänna kommentarer. En av kommentarerna var: ”Fint att enkäten inkluderade icke-binära 
könsidentiteter genom att inte göra könsfrågan till bara ett "Kvinna/Man"-val, utan hade ett 
fritext-fält.”, flera deltagare skrev att de hade Asperger och detta kunde tänkas påverka resultatet 
skrev: ”Kan vara relevant att jag har Asperger, så jag antar att mina svar har en sannolikhet att 
sticka ut från andras.. Fiktiva personer (film och böcker) berör mig väldigt lite, men handlingen  
desto mer. Riktiga personer berör mig mycket mer.” 

Kommentarer om våldsamheten. Rörande våldsamhet så skrev en deltagare: ”Även spel som 
donkey kong etc anser jag vara extremt våldsamma, GTA också Quake för att nämna några.”, en 
annan deltagare skrev följande: ”Jag räknar egentligen alla spel som går ut på att döda andra 
spelare som extremt våldsamma även om de inte är grafiska.”. Många deltagare berörde varför de 
valde att spela våldsamma spel, till exempel följande deltagare: 

 
Största anledningen till att jag har spelat mycket våldsamma spel är för att jag personligen 
har tyckt att de är de mer intressanta. Inte för att våldet i sig är intressant utan för att jag 
som rollspelare föredrar när oddsen är höga, och när är de högre än vid liv eller död 
situationer? 
 

Kommentarer om tidsupptagning. Tidsupptagning var ett av ämnena som återkom ofta i den 
öppna frågan. Bland annat skrev en deltagare: ”Skulle kalla mig för "periodare"; när jag väl 
spelar, är det intensivt (vid längre ledigheter, t.ex. sommarlov, jullov) men när jag har annat som 
är viktigare att fokusera på, så spelar jag i princip ingenting.”, en annan deltagare svarade: ”Det 
är svårt att svara på tiden jag lägger på spelande. Vissa helger kan jag spela en hel dag men sen 
kan det gå veckor innan jag spelar igen.” och andra kommenterade hur barn påverkat deras 
spelande: ”Spelar inte så mycket nu pga småbarn som tar upp tiden. Hoppas kunna återuppta  
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spelandet snart.”. 
Kommentarer om spelgenrer. En del deltagare hade åsikter kring uppdelningen av 

spelgenrerna, till exempel: ”Zelda är inte direkt Action, snarare Äventyr.” och följande 
kommentar: ”Det hade varit ganska bra att ha MOBA-spel (League of Legends, Dota etc.) som en 
egen kategori istället för övrigt eftersom det just nu är kanske den största spelkategorin”. 
 

 
Diskussion 

 
Denna studie påvisade att män spelade våldsammare spel än kvinnor. Resultatet visade även att 
kvinnor skattade högre i empati än män. Dessutom framkom en skillnad i empati beroende på 
vilken spelgenre som spelas eller inte spelas, bland annat framkom det att de som spelar 
våldsammare spel är mindre personligt oroliga. 

Tid framför skärm. I många studier (Fraser et al., 2012; Funk et al., 2003) visar resultaten att 
männen spelar mer tv- och datorspel än vad kvinnor gör. I vår studie erhölls det ingen signifikant 
könsskillnad om vilket kön som spelar mest, dock framkom det en signifikant åldersskillnad i tid 
spenderad framför tv och dator, där de yngre spenderar i genomsnitt en timme mer om dagen 
jämfört med de äldre. En interaktionseffekt av kön och ålder hittades också där de yngre männen 
spenderar mest tid framför tv:n och datorn och de äldre männen minst och samma sak gällde för 
kvinnor; de yngre spenderar mer tid än de äldre. Många av deltagarna berättade att de spelat mer 
förr men att barn och familjeliv kommit emellan, vilket kan tänkas ha påverkat främst de äldre 
deltagarnas skattningar av tid.  

 
 
Empati 
 
Resultatet påvisade signifikanta åldersskillnader hos två av de fyra delskalorna, där de äldre 
skattade högre i empatisk omsorg och lägre i personlig oro. Detta följer ett tidigare mönster 
(Funk et. al., 2003; Eisenberg et. al., 1991; Eisenberg et al., 1987; Eisenberg et al., 1995) där 
äldre skattade högre i empati än yngre. Det här resultatet kan tänkas bero på att äldre tränat sig 
mer i att känna omsorg för andra, exempelvis om de fått barn, och även blivit mindre personligt 
oroliga som en följd av livets skeenden och upplevelser. Det framkom även signifikanta 
könskillnader, där kvinnor skattade högre än männen i empatisk omsorg, personlig oro och 
fantasi, vilket följer studierna gjorda av Eisenberg et al. (1991) respektive Eisenberg et al. (1987). 
En tänkbar orsak till detta kan vara könsrollerna i vilka vi formas; att kvinnor uppfostras till att 
till exempel vara mer omhändertagande och att den här uppfostran leder till att kvinnor får mer 
övning i att känna in andras känslor. 
 
 
Spelgenrer 

 
Av ungefär hälften av spelgenrerna skattade deltagarna som spelar lägre i oro, ett resultat som 
stämmer överens med Åkerlinds studie (2011) där de som spelar skattade lägre i personlig oro än 
de som inte spelar. Det här kan vara förknippat med att de här typerna av spel ofta har mycket 
som händer på skärmen, många beslut som ska fattas eller att de sätter spelarens kvicktänkthet på 
prov och att spelaren då vänjer sig. Green och Bavelier (2003) har framfört en teori om att 
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våldsamma spel, speciellt actionspel, förbättrar spelarens visuella uppmärksamhet och detta kan 
då tänkas göra spelare mer stresståliga. En annan tanke kan vara att vissa spelare söker sig till 
stressigare spel och ser det mer som en utmaning.  
 
 
Upplevd grad av våld 
 
Männen i studien spelade våldsammare spel som action och FPS-spel vilket pekar i samma 
riktning som vad Sigurdsson et al. (2006) fick fram i sina resultat. Upplevelsen av våldsamma 
spel är något subjektivt och en del av deltagarna skrev att de skattade högt på våld på spel som 
“Donkey Kong” eller “Sims” då de ansåg att det förekommer våld i spelen medan andra menar 
att det här främst är barnspel och därmed inte ansåg dem vara våldsamma spel. Dock var det 
vissa spelgenrer som ändå skattade högre i våldsamhetsgrader, som action, FPS och RPG av vilka 
de två första brukar innefatta högre våld enligt till exempel PEGI:s klassificeringar (PEGI, i.d). 
Flera av deltagarna ville helst se mindre våld i spel. 

Studien visade även att ju högre våldsamhet i ett spel, desto lägre skattningar i oro, vilket även 
Bartholow, Sestir och Davis (2005) studie visade på. Åkerlinds studie (2011) antydde också på 
att personer som spelar våldsammare spel skattar lägre i oro, men resultatet antas bero på 
könsskillnader. Durkin och Barber (2002) har diskuterat hur våldsamma spel kan öka den sociala 
interaktionen och detta skulle göra att de som spelar har lättare att anpassa sig i nya miljöer. 
Möjligtvis kan en lägre personlig oro göra att en individ inte stressar upp sig lika mycket i nya 
miljöer och på så vis blir mer anpassningsbar i nya situationer. Davis (1983) framhåller att 
personlig oro endast mäter nervositeten hos en individ och att det är de övriga skattningsskalorna 
som mäter hur empatisk en individ är. Personlig oro i sig självt är därmed inte ett mått på empati, 
men i kombination med de andra delskalorna kan den enligt Davis (1983) ge en hänvisning om 
en individs empati. Till exempel så torde en individ med låg skattning i övriga delskalor även 
skatta lågt i personlig oro, men en individ som skattar lågt i personlig oro behöver inte 
nödvändigtvis skatta lågt i övriga delskalor. 

 Resultatet påvisade att ”majoritet våld” hade lägre effekter i fantasi. Rimligtvis reagerar en 
mindre orolig person inte lika starkt på våldsamhet, som till exempel blod, då en mindre orolig 
person överlag inte stressas upp av påfrestande situationer. Lägre fantasi kan tänkas vara 
förknippat till att individen distanseras från våldet och är mer benägen att se det som en fiktiv 
handling. Resultatet i studien går i linje med Barnett et al. (1997) där deltagarna som spelade 
våldsamma spel skattade lägre i fantasi. Individer som spelar tv- och datorspel som skattar lägre i 
fantasi eller personlig oro behöver inte spegla hur de är i interaktion med andra utanför spelens 
värld. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
I studien användes webbenkäter som främsta datainsamlingsmetod. Det är svårare att kontrollera 
bortfall och vilka som svarar på en webbenkät, men fördelarna ansågs överväga nackdelarna. 
Detta för att kunna få ett större urval och nå ut till grupper som kanske är svåra att hitta i övrigt 
genom datainsamling av pappersenkäter.  

Tidsupptagningen för de som inte spelar dagligen blev olyckligt formulerad och förvirrande 
för många av deltagarna. Detta leder till frågan huruvida den frågeställningen mätte det den avsåg 
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att mäta. Dessutom visade inte den på några signifikanta resultat, vilket kanske kan ha sin 
koppling i formuleringen. 

En del deltagare har uttryckt åsikter om spelen som räknas upp som exempel för de olika 
spelgenrerna. Det finns även en del skilda meningar om vilka genrer en del spel betecknas som då 
de kanske är en kombination av flera olika spelgenrer. Detta kan medföra att genrerna skapar 
onödig förvirring.  

Många tyckte det var svårt att göra en uppskattning av våldsamhetsgraderna på de spel de 
spelar och ledde till en individuell uppskattning av våld. Som har uttryckts tidigare i diskussionen 
ansåg vissa deltagare att spel som “Donkey Kong” var våldsamma, medan andra skattade lägre 
för liknande spel. Detta gör att generaliserbarheten rörande våldsamhet blir svårare att göra. En 
potentiell felkälla är även deltagarna kan uppge mer socialt godtagbara uppskattningar av våld i 
spel då detta är en fråga som varit väldigt omdiskuterad. 

 
Styrkor hos studien är att den fokuserar på kvinnor, som ofta blir förbisedda vid studier om 

datorspel. Vidare används även en blandad åldersgrupp i studien, vilket ger en bättre helhetsbild 
av personer som spelar datorspel och det ger även en möjlighet att göra jämförelser mellan yngre 
och äldre. Studien bekräftar även flera tidigare studier inom undersökningsområdet och kan 
samtidigt tillföra något nytt i och med de annorlunda deltagarna som medverkat, som kvinnor och 
äldres val av spel och spelvanor. Studien kan även fungera som en brygga för framtida studier om  
hur olika spelgenrer kan tänkas påverka oss. 
 

En fortsatt studie skulle kunna innebära att forskarna i datainsamlingen bortser från spelgenrer 
helt. Då det uppstod vissa oklarheter vilka spel som skulle ingå i vilka genrer, vore en bra idé att 
bara be deltagarna ange alla spel som de spelar eller har spelat. På det här viset behöver inte 
deltagarna ange våldskattningar och själva enkäten borde gå fortare att genomföra. Sedan går det 
att kolla upp de angivna spelen i till exempel PEGI:s skattningar eller motsvarande och 
därigenom få fram våldsgrad och spelgenrer, för att i analysen kunna jämföra olika genrer med 
varandra och därmed även öka reliabiliteten. Det vore intressant att testa huruvida RPG skulle 
kunna fungera som prosociala spel. Om vi känner starkt för någon, spelar det någon roll hur 
våldsamt spelet är i övrigt eller skulle det fortfarande kunna stärka våra hjälpande beteenden? 

 
 
Avslutade reflektioner 
 
Det övergripande syftet med studien var att ta reda på hur tv- och datorspel och empati 
samverkar, särskilt olika sorters spelgenrer och empati. Tanken med denna studie har varit att 
problematisera debatten med våldsamma spelare genom att undersöka vad som spelas och hur 
individen skattar på Davis IRI-skala. Genom att testa olika spelgenrer mot varandra undersöktes 
om olika genrer ger olika resultat på empati. Dessutom testades våldsuppskattningar för samtliga 
av dessa spelgenrer. Ett oväntat resultat var att RPG-spel skattade så högt på 
våldsuppkattningsskalorna, då det främst brukar vara FPS- eller actionspel som brukar komma 
upp i diskussionerna om våldsamma spel.  

En möjlig teori är att RPG-spel brukar ha mer bakgrundshistoria till karaktärerna som spelaren 
möter och att detta i sin tur kan leda till att spelaren upplever en närmare kontakt med 
karaktärerna. Detta kan möjligtvis leda till en ökad omsorg om karaktärerna och därmed en högre 
upplevelse av våld om karaktärerna far illa. Det här är en tanke som vore intressant att studera 
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närmare med perspektivtagande. En annan tanke i liknande bana är att de som spelar vissa 
våldsamma spel inte uppmuntras att ta ställning till moraliska dilemman och att de därmed inte 
utvecklas i sin empatiska och moraliska utveckling, därför vore en fortsatt studie om våldsamma 
spel i kombination med uppmuntran av prosociala beteenden intressant. 
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