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Sammanfattning 

Datorspelande har under de senaste decennierna ökat oavbrutet. Med det har ett intresse 

vuxit fram om hur spelande kan påverka vår  hjärna. Ett nytt forskningsområde har 

etablerats. I början studerades mest möjliga negativa kognitiva effekter. Numera jagas även 

svaren på om dessa så engagerande spel kan förbättra kognitiva färdigheter och vilka som i 

så fall är de effektgivande detaljerna i spelen. Denna litteraturstudie försöker ur detta breda 

forskningsområde finna positiva effekter på kognitiva egenskaper och färdigheter, 

utvecklade som följd av spelande av kommersiella datorspel i olika former, och analysera om 

det i något eller flera fall kan anses säkert att någon bestående kognitiv förbättring uppnås. 

Ett urval av de senaste sammanställande och undersökande vetenskapliga artiklarna 

används som underlag. Resultaten ger en blandad bild av läget. En rad potentiellt 

förbättringsbara förmågor presenteras. Enstaka kausala samband påstås vara funna men 

forskningsmetodik och brist på långtidsstudier försvårar för att kunna svara på effekternas 

varaktighet. Flera positiva effekter verkar faktiskt kunna nås men forskningen hänvisar till 

framtida studier med vidareutvecklade undersöknings- och mätmetoder.  
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1. Inledning 

Under de senaste 40 åren har datorspelande ökat så pass att det ändrat hur vi spenderar vår 

fritid. USA är ett exempel där 97% av ungdomar och unga vuxna spelar minst 1 timme per 

dag (Granic et al., 2014, Boyle et al., 2012). Datorspels förmåga att engagera utövarna till 

denna stora tidsinvestering har skapat ett betydande forskningsintresse om huruvida 

kognitiva effekter kan uppnås till följd av denna fritidssyssla. Om man kan lyckas isolera 

vilka eventuella specifika detaljer i datorspel som leder till en given positiv effekt så finns 

exempelvis ett stort intresse inom utbildning, träning och sjukvård. Då kan det för 

spelmakare bli möjligt att skräddarsy spel och simulationer för att utveckla specifika 

kognitiva förmågor och färdigheter (Bavelier et al., 2011). 

Media förmedlar sensationella rubriker om både positiv och negativ kognitiv påverkan av 

datorspelande (Bavelier et al., 2011). Studier om kopplingen mellan olika former av 

datorspelande (främst actionpräglade spel) och eventuella kognitiva effekter finns sedan 

flera decennier tillbaka. Många av dem har visat på positiva effekter men flera har också 

funnit rena motsatsen (Connolly et al., 2012). I och med att forskningsområdet vuxit så 

snabbt, har också antalet mer högkvalitativa litteraturstudier ökat (Boyle et al., 2016). Syftet 

med denna uppsats är att utnyttja några av de senaste undersökande och sammanfattande 

studierna för att försöka ge en någorlunda rättvisande bild av dagens forskningsläge om 

positiva kognitiva effekter av datorspel. 

1.1 Bakgrund 

I klassisk psykologi använder man termerna kognition (tänka), emotion (känna) och volition 

(vilja) som är menade att innefatta människans mentala processer – såväl medvetna som 

omedvetna. Dessa tre områden är inte att betrakta som skilda från varandra – exempelvis 

anses tanke inte kunna skiljas från varken känsla eller avsikt då man numera tror sig veta att 

känsla och tanke i högsta grad samverkar för att överhuvudtaget få till någon inlärning. 

Kognition kan således anses rymma tänkandets olika aspekter såsom perception, minne, 

inlärning, problemlösning, uppmärksamhet, språk och beslutsfattande (Rose, 2011). 

1.2 Speltyper 

Tre grova indelningar kan göras av spel som forskats på vilka listas nedan. 

1.2.1 Actionspel (AS) 

Actionspel (AS) är den vanligaste speltypen som forskats på (Oei & Patterson, 2014a). Här 

ses ofta så kallade FPS-spel (eng. First Person Shooter) där man ur förstapersons vy snabbt 
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ska identifiera, sikta och skjuta på mål såsom i krigsspel. Dessa actionspel karakteriseras av 

mycket distraherande ljud och grafik i snabb miljö, där krav ställs på både snabbhet och 

precision för att vinna. Ett av de vanligaste actionspelen är Counter-Strike (FPS-spel). 

1.2.2 Icke-actionspel (IAS) 

Icke-actionspel har ett påtagligt lägre tempo än actionspelen där krav på snabbhet ofta finns 

i någon omfattning men där precision är mer avgörande än snabbhet. Tetris är ett typiskt 

exempel på denna kategori. 

1.2.3 Problemlösningsspel 

Problemlösningsspel är de långsammaste som kan vara helt tidsoberoende spel där 

innehållet bygger på lösning av analytiskt krävande moment. Exempel kan vara det 

fysikbaserade Cut the Rope. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen som denna rapport försöker besvara är: 

”Kan det anses finnas säkra belägg för positiva bestående kognitiva effekter av någon eller 

flera olika former av datorspelande och vilka är i så fall effekterna?” 

Fokus ligger enbart på kommersiella datorspel och formerna innefattar plattformarna 

stationära datorer, laptops, tv-spel, telefoner och övriga handhållna enheter. Om inga säkra 

belägg hittas så är målet att försöka finna anledningar till det.   
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2. Metod 

Artiklar har sökts i databasen Scopus. Databasen spänner över de nödvändiga 

ämnesområden som detta gäller vilket synts i artiklar som hittats.  

För att försöka fånga så representativa studier som möjligt har söksträngen iterativt 

utvecklats med hjälp av inspiration från andra artiklars sökord. Resulterande söksträng har i 

princip byggts upp med fyra AND-separerade grupperingar av OR-separerade sökord där 

respektive gruppering ämnat täcka in följande: 

1. Hur kognition och datorspel hänger ihop enligt frågeställningen 

2. Datorspel i olika former och format 

3. Specifika kognitiva sidor för frågeställningen 

4. Generell kognition 

Slutlig söksträng: 

( 

TITLE-ABS-KEY ( influence OR effect OR impact OR affect OR enhance* OR improv* OR 

advanc* OR ?melioration OR amendment OR boost OR develop* OR progress* )  

)  

AND ( 

TITLE-ABS-KEY ( ( ( ( computer OR video OR realistic OR serious ) AND game ) ) OR ( 

virtual AND ( reality OR environment ) ) OR 3d )  

)  

AND ( 

TITLE-ABS-KEY ( transfer of learning OR decis* OR memory OR perception OR attention 

OR control OR emotion OR "short term memory" OR learning OR orientation OR 

visualiz* OR "spatial cogniti*" OR "working memory" OR "spatial reason*" OR 

"neuromuscular control" OR ( ( reaction OR response ) AND ( speed OR time ) ) OR 

reflex OR ( tactical AND ( tasks OR operations OR decis* OR behavior ) ) OR "task 

performance" OR "pattern recognition" OR "strategic planning" )  

)  

AND ( 

TITLE-ABS-KEY ( cogniti* OR intelligence OR intellect OR neuropsycholog* OR "mental 

function" OR psycholog* OR physiology )  

) 

Cirka 600 träffar har fåtts. Urvalet har huvudsakligen fokuserats på artiklar från 2010 och 

framåt (cirka 350 träffar) med så många citeringar som möjligt. En blandning av 

översiktsartiklar och artiklar med undersökningar har valts för att dels försöka finna en 

övergripande bild om forskningsområdet och dels granska undersökningar mer på 

detaljnivå. För huvuddelen av resultaten har tre artiklar använts. 
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3. Resultat 

Nedan har en sammanställning gjorts över olika studiers resultat om undersökta effekter på 

respektive kognitiv process och förmåga. Indelningen är gjord efter de flytande 

huvudområdena enligt definitionen av kognition ovan och är därför inte att betrakta som 

någon precis kategorisering. En summering av artikelförfattarnas egna slutsatser görs efter 

genomgången av de specifika kognitiva områdena.  

3.1 Perception 

3.1.1 Flerobjektsspårning 

Studier av flerobjektsspårning har visat att vana AS-spelare verkar ha generellt större 

kapacitet för uppmärksamhet jämfört med icke-spelare. Följden blir att AS-spelare kan rikta 

sin uppmärksamhet på flera parallella objekt än icke-spelarna. Dessa studier är dock bara 

undersökande tvärsnittsstudier och ställs i kontrast mot en annan av samma slag som inte 

nått samma resultat. Kausalt samband är därför oklart och träningsundersökande studier 

föreslås (Oei & Patterson, 2014a). 

3.1.2 Uppräkning 

Vid tester har det visat sig att erfarna AS-spelare mer precist kan uppskatta antal synliga 

objekt jämfört med IAS-spelare – AS-spelare har lyckats uppskatta i snitt två fler objekt än 

IAS-spelare (Oei & Patterson, 2014a). Dessa resultat har också styrkts genom att Oei & 

Patterson (2014a) har lyckats reproducera dem. 

3.1.3 Periferiseende 

I AS uppstår ofta situationer där periferiseendets förmåga avgör framgång eller förlust. 

Undersökningar visar att AS-spelarna haft klart större funktionellt synfält än icke-spelare. 

Dock har flera studier misslyckats i att återskapa dessa resultat. En möjlig orsak tros vara 

skillnader i urval av testpersoner. Andra förslag är hur testerna utförts och att de i sig kan ha 

haft olika tränande effekt (Oei & Patterson, 2014a). 

3.1.4 Kontrastkänslighet 

En typisk uppgift i actionspel är att snabbt urskilja vän från fiende. Det kan handla om små 

färgskillnader långt bort i ett 3D-landskap. Laboratoriemätningar på små kontrastskillnader 

har gjorts där man funnit att vana AS-spelare klart vunnit över icke-spelare. Samtidigt har 
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man efter 50 timmars AS-träning funnit att icke-spelare förbättrats jämfört med en IAS-

kontrollgrupp (Oei & Patterson, 2014a). 

3.1.5 Visuell avsökning 

I linje med kraven för kontrastkänslighet ovan samt att man i FPS-spel ofta aktivt behöver 

söka efter mål att skjuta på, så har konvergerande resultat visat en klart bättre 

avsökningsförmåga hos AS-spelare än övriga. De tycks ha både bättre precision och snabbhet 

samtidigt som utökad förmåga att klara störningsmoment (eng. term crowding). AS-spel 

skiljet sig dock åt – i försök med FPS-spel som istället innehållit en mer passiv form av 

målavsökning så har ingen förbättrad förmåga nåtts efter 20 timmars träning. Intressant nog 

så tros det viktiga ändå vara att speltypen är irrelevant – spel som innehåller krav på aktiv 

avsökning efter objekt och mönster (exempelvis spelet Candy Crush Saga) kan alla ge 

långvariga förbättringar (Oei & Patterson, 2014a). 

3.1.6 Upptäcka förändringar 

I AS är det vanligt att spelaren måste se och reagera på plötsliga visuella förändringar snabbt 

för att inte förlora (exempelvis i ett FPS-spel då spelarens blick är riktad på något annat och 

en fiende dyker upp). Här ger forskningen för tillfället en blandad bild. Kritik riktas mot hur 

studierna gjorts, bland annat när det gäller hur pass subtila förändringar som har testats – 

då mer mätningar gjorts på mer framträdande skillnader (vilket ansetts bättre motsvara den 

vanliga spelmiljön) så har utslag getts för att AS-spelares har betydligt bättre förmåga än 

icke-spelande (Oei & Patterson, 2014a). 

3.1.7 “Attentional blink” (eng. term 1992 (Raymond et al., 1992)) 

Attentional blink är den korta stund (200 – 500 ms) efter att ett första objekt uppfattats då 

ett andra objekt blir omärkbart. Här har visats klara skillnader mellan vissa AS-spelare och 

övriga, nämligen enbart de som spelat de absolut snabbaste FPS-spelen. Även här finns dock 

vissa motstridigheter som också anses kunna bero på skeptiska undersökningsmetoder (Oei 

& Patterson, 2014a). 

3.2 Exekutiva funktioner 

3.2.1 Fokusbyte 

Vid tester av förmåga att snabbt rikta fokus på en annan uppgift har i princip två typer av 

tester använts: 

 Alternerande: byte av uppgift sker efter ett förutbestämt antal försök 
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 Slumpbyte: tidpunkt för uppgiftsbyte är helt slumpad 

Vid jämförelser mellan actionspelare och icke-spelare i båda testtyperna så har klara 

skillnader observerats då actionspelarna haft både bättre precision och kortare reaktionstid. 

Efter 15 och 50 timmars träning med AS respektive IAS uppnåddes förbättrade resultat i den 

alternerande testtypen (Oei & Patterson, 2014a). 

Forskningen är dock oviss om huruvida AS ger bestående förbättringar. Flera studier har 

gjorts som inte lyckats reproducera vinster – där har bland annat slumpbytesmetoden 

använts. Därför tror man mer på att AS utvecklar den förmåga som hanterar planerade eller 

instinktiva fokusbyten (motsvarar den alternerande testtypen) istället för de mer komplexa 

och krävande slumpartade fokusbytena. Slutsatsen blir att sambanden är osäkra (Oei & 

Patterson, 2014a, Oei & Patterson, 2014b). 

3.2.2 Beslutsfattande, problemlösning och risktagande 

Vid träningsstudier på både män och kvinnor har man sett direkta positiva effekter på 

beslutsfattandeförmåga efter bara korta stunder (30 min) av datorspelande (en blandning av 

olika speltyper). I begynnande delar av testerna har man också sett skillnader där spelare 

överpresterat men i slutmomenten har icke-spelarna kommit igen. De resultaten bestrider 

tidigare studier av undersökande karaktär utan datorspelande direkt före testerna. 

Bestridande resultat jämfört med tidigare studier har fåtts också i analyser av risktagande – 

där har inga skillnader mellan grupperna hittats. Här har analysmodellerna förklarats som 

möjlig orsak då de tidigare konstaterats vara mer lämpade för analys av andra mer generella 

former av risktagande. Den enda signifikanta förbättringen av dessa 30 minuters 

spelsessioner har varit problemlösningsförmågan. En sådan direkt koppling till korta 

spelstunder precis innan hade aldrig studerats men tidigare resultat pekar också på 

förbättringar. Inget av testerna har visat på några signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor (Buelow et al., 2015). 

3.2.3 Inhibition/Ignorerande av störningsmoment 

Vid jämförelser mellan AS- och IAS-spelare har flera studier visat på att AS-spelare är 

mindre känsliga för att distraheras av för uppgiften irrelevanta stimuli. Det kan handla om 

att fokusera på ett objekt som ska dyka upp bland en mängd störningsobjekt i rörelse. Två 

skäl till skillnad som man ser skulle kunna vara antingen en bättre förmåga att helt ignorera 

störningsmomenten eller en bättre förmåga att snabbare återfå fokus efter att faktiskt ha 

blivit distraherad. Mätningar har gjorts för respektive spelargrupp på olika hjärnregioners 

aktivitetsnivåer – enligt författarna kan sådan skanning styrka resultaten för att just 

ignoreringsförmågan är den bakomliggande faktorn. Dessa hjärntester har också gett stöd 
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för just det. Vidare har en mängd träningsundersökningar också visat att klara förbättringar 

kunnat reproduceras. Tillsammans med longitudinella träningsstudiers resultat anses ett 

kausalt samband finnas – AS-spelare har jämfört med IAS-spelare en bättre förmåga att 

ignorera störningsmoment (Oei & Patterson, 2014a). 

Ett specifikt spel som lyckats ge tydliga positiva effekter på inte bara inhibition utan även 

fokusbyte är Cut the Rope som är ett komplext problemlösningsspel. I en studie där även AS- 

och IAS-spel ingått, har enbart testgruppen med detta spel nått signifikanta förbättringar 

och då inom studiens alla tre testområden. Det har då diskuterats om huruvida spelet har 

gett specifika eller mer generella färdighetsförbättringar – inget svar har kunnat konstateras. 

(Oei & Patterson, 2014b) 

3.3 Spatial kognition 

Definition för ”spatial förmåga” enligt Nationalencyklopedin (1991): ”förmåga att lösa 

uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra. Vid sidan om en 

allmän spatial förmåga har även mer avgränsade spatiala förmågor identifierats, såsom 

visualiseringsförmåga och förmåga att för sin inre syn rotera två- och tredimensionella 

figurer.” 

FPS-spel i 3D-miljö kan antas utvecklande för spatiala förmågor genom de generella kraven 

på rumsuppfattning i ett 3D-perspektiv. Förbättrad förmåga att rotera 3D-objekt har kunnat 

visas till följd av just FPS-spel men inte övriga actionspel där förflyttning i 3D-värld saknas. 

Andra IAS-spel såsom Tetris har analyserats. Där har klar förbättring visats i mental rotering 

av objekt men inte i andra former (medurs rotering upp till 225 grader och med just de 

exakta formerna på objekt i Tetris) (Oei & Patterson, 2014a). 

3.4 Minne 

Vid tester av långtidsminne på AS- och IAS-spelare har utfallet blivit en skiftande balans 

mellan hastighet och precision där actionspelare verkat snabbare och slarvigare. Då visuellt 

korttidsminne testats utan fokus på snabbhet har dock AS-spelare bäst precision. Summerat 

med andra studier så visas tvetydiga resultat om kopplingen mellan snabbhet och precision. 

Generella effekter på minne anses relativt små, eller kan inte ses på annat sätt i dagsläget 

(McDermott et al., 2014). 

Det enda som sticker ut är att datorspelande visar på ett klart förbättrat visuospatialt 

arbetsminne, troligen till följd av den stora mängden spelande i 3D-miljöer (McDermott et 

al., 2014, Buelow et al., 2015). 
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3.5 Studiernas övergripande slutsatser 

De utvalda studierna har utifrån sina kartläggningar dragit slutsatser som alla mer eller 

mindre lett fram till att mer forskning med bättre verktyg behövs. Dessa verktyg behöver 

särskilt bli mer objektiva. 

En studie utgick från en egenkonstruerad teori att det krävs mycket snarlika problem mellan 

de som ges i spel och de som ges i verkligheten för att någon kognitiv förbättring skall ske 

och även bli varaktig. Det var omöjligt att enkelt bevisa att teorin stämmer då få studier har 

testat ifall mer generella kognitiva färdigheter utvecklats med hjälp av AS som inte täckt in 

alla testade färdigheter. De argumenterar dock för att den kan stämma med hjälp av 

hjärnskanning som visat när samma hjärnregioner aktiverats av såväl spel som verkliga 

relaterade uppgifter. De belyste även behovet av längre experiment och uppföljningstester 

efter påtagligt längre tid. Behovet av studier utanför strikta laboratoriemiljöer diskuterades 

också där direkta effekter på vardagshändelser istället kan mätas. Slutligen gav de sin bild av 

att videospelsområdet kan vara en språngbräda till nya läromiljöer – spel har en 

motiverande och upphetsande effekt som skapar varaktigt engagemang (Oei & Patterson, 

2014a). 

I den något senare studien av bland annat spelet Cut the Rope, gav de entydiga resultaten 

signaler på att det kanske ändå finns generella utvecklingseffekter och inte bara specifika, 

enligt teorin om snarlika problem. Författarna sade sig dock just bara kunna spekulera i 

orsakerna till effekterna. Om de berodde på att spelet hade en unik kombination av 

heltäckande krävande element och på så vis ändå inte ledde till en generell effektspridning 

kunde de bara hänvisa till framtida forskning om (Oei & Patterson, 2014b). 

Slutsatserna kring effekter på olika minnesfunktioner verkar tydliga i att det är svårt att 

bevisa några positiva effekter överhuvudtaget förutom i ett undantag – det visuospatiala 

arbetsminnet. Här tros kopplingen mellan vilken typ av minnen som belastas i spelen styra 

vilka avgränsade kognitiva minnesfunktioner som utvecklas, detta likt teorin om snarlika 

problem av Oei & Patterson (2014a). Det tros vara möjligt att studier på effekter av andra 

spelgenrer, som exempelvis realtidsstrategispel som kräver mer av minnesfunktionerna, kan 

visa på entydiga minnesförbättringar (McDermott et al., 2014). 

Problemlösningsförmågan verkar med relativt hög säkerhet kunna förbättras. Här har som i 

tidigare studier använts hjärnskanning och (Buelow et al., 2015) tror på en koppling till 

kravet att spelare kontinuerligt måste anpassa sig till spelförändringar och kunna tillämpa 

trial-and-error. Dessa ökade förmågor direkt efter spelande tros ha hjälpt under de 

analyserande testerna. Frågan som ställs är hur länge denna förbättring håller i sig. Där 
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hänvisas till framtida forskning. Vad beträffar risktagande och beslutsfattande verkar mer 

tvivel råda och även där lutar man sig mot kommande studier. I det stora hela tror 

författarna hellre på en kognitiv förbättring till följd av datorspelande än det motsatta – det 

tros inte finnas någon direkt avskiljbar sanning då vissa förmågor tros förbättras samtidigt 

som andra möjligen kan försämras (Buelow et al., 2015). 

3.6 Framtidens metoder 

En kortfattad summering av forskningsläget och dess framtid har gjorts av Bavelier et al. 

(2011) som menar att huvudutmaningen i att forska på kommersiella spel är att det finns så 

många miljontals olika spel. Varje spel är unikt i sig och ingen spelare spelar på exakt samma 

sätt. Liknelsen görs att man inte kan veta mer om vilken effekt datorspel har jämfört med 

vad man kan veta att mat har. Problemet sitter i att urskilja de effektgivande detaljerna i 

spelen. Man tror sig ha en uppfattning om vissa typer av spelmekaniker som tenderar att ge 

effekter på grupper av spelare, men målet är att finna metoder för att på individnivå kunna 

avgöra vilka detaljer som ger bäst effekter. I framtiden tror man att det blir möjligt för spel 

att samla in data om spelaren samtidigt som spelet konstrueras i realtid för maximal 

individanpassad effekt. För att nå dit behöver dock forskningsmetodiken utvecklas. 

Hjärnskanning och andra beteendeundersökningsmetoder har sina begränsningar. En 

möjlig ny väg för att komma vidare tros vara farmakologiska studier på människor 

tillsammans med kompletterande djurstudier där exempelvis råttor kan utsättas för 

motsvarigheten till att spela ett FPS-spel (Bavelier et al., 2011). 

  



13 
 

4. Diskussion 

Resultaten visar en begränsad översikt av det aktuella forskningsläget inom kognitiva 

effekter av datorspelande. Forskningsläget i sin helhet med alla dess olika slags studier visar 

på det genomgående problemet att analysverktyg egentligen lämpade för andra 

forskningsområden (eller som inte verkar vara standardiserad praxis inom detta område) 

appliceras på ett egenhändigt sätt och analyseras sedan med subjektivt valda metoder. Trots 

försöken att ge en vetenskapligt grundad bild av området så fås inte mer än tecken på att det 

finns mer som talar för att generellt datorspelande i alla fall har positiva kognitiva effekter än 

inga alls, särskilt inom de spel som faktiskt anstränger samma områden i hjärnan som 

används i verkliga livet i situationer där det kanske krävs mer än vanligt av våra kognitiva 

färdigheter. 

Kausala samband har överraskande nog varit svåra att finna men troligen finns det flera. 

Nyckeln kan ligga i att jämföra med verkliga och vardagliga aktiviteter istället för 

laboratoriemiljöer. Det kommer sätta omfattande krav på forskningsmetodiken men är nog 

nödvändigt. Att exempelvis utveckla studier på råttor som ”spelar” spel låter som ett 

intressant steg. 

Det märks på detta unga forskningsområde att den mänskliga kognitionen är ett område 

som inte är lätt att göra mätningar på. Ett övertygande intresse verkar dock leda forskningen 

vidare att utveckla mer precisa och systematiska undersökningsmetoder. De närmaste åren 

kommer säkert resultaten bli både mer detaljerade och nyanserade. Datorgenererade 

simulationer och övningar kommer bli effektiva verktyg för att utforska den mänskliga 

hjärnans gränser ytterligare. Nästa generation spel i helt virtuell miljö blir spännande att se 

mätningar på. 

Slutsatser som kan dras är att inga säkra belägg för någon bestående positiv effekt på 

datorspelares kognition kan hittas i denna begränsade litteraturstudie. Studiens metodval 

och begränsning i omfattning gör att den inte kan anses ge en heltäckande bild över 

forskningsläget i stort och i synnerhet inte en heltäckande lista på potentiella kognitiva 

färdigheter.  
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