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Sammanfattning 

Studien ämnade undersöka om det fanns en skillnad avseende aggressivitet hos personer som 

spelade våldsamma spel och personer som spelade icke-våldsamma spel. Självskattad 

aggressivitet mättes genom att använda Buss-Perry Aggression Questionnaire. Deltagarna 

rekryterades genom facebookgrupper dedikerade till ett våldsamt spel (Counter Strike: Global 

Offensive) och ett icke-våldsamt spel (FIFA17) och fick besvara en enkät om spelvanor och 

aggressivitet. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad avseende ilska, där 

FIFA17-spelarna fick ett högre resultat. Det visades också att Counter Strike: Global 

Offensive-spelarna inte fick ett signifikant högre resultat än normpopulationen. Resultaten 

går emot den tidigare forskning som argumenterar för att upprepat spela våldsamma spel ger 

upphov till en ökad aggressivitet. Studien visar därmed att tidigare uppsatta teorier och 

modeller kanske inte är applicerbara på alla typer av spel, samt att det inte är våldet i ett spel 

som avgör huruvida spelarens aggressivitet förändras.  

 

Nyckelord: aggressivitet, buss-perry aggression questionnaire, spel, våld, priming, arousal, 

FIFA17, Counter Strike: Global Offensive 
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Abstract 

The study’s goal was to examine if there was a difference in aggression between subjects 

who played a violent video game (Counter Strike: Global Offensive) and subjects who played 

a non-violent video game (FIFA17). Self-reported aggression was measured with the Buss-

Perry Aggression Questionnaire. The participants were recruited through Facebook groups 

dedicated to each game and answered a survey about gaming habits and aggression. The 

results showed that there was a significant difference in anger, where the FIFA17-players 

scored higher. It also showed that the Counter Strike: Global Offensive-players did not score 

higher than the norm values of the instrument. The results go against a lot of the earlier 

research, which has shown that repeatedly playing violent games leads to an increase in 

aggression. Through this, the study shows that the established theories and models might not 

be applicable to all types of games, and that it might not be the violence in a game that is the 

determining factor whether the player’s aggression is changed. 

 

Key words: aggression, buss-perry aggression questionnaire, video games, violence, priming, 

arousal, FIFA17, Counter Strike: Global Offensive 
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Inledning 

Det har förts många debatter om våldsamma TV- och datorspel och spelen har flera 

gånger blivit kritiserade för att bidra till våld och vara en av anledningar bakom flera olika 

våldsdåd. Ett av de kanske mest omtalade och omskakande våldsdåd i modern tid är 

skolskjutningen i Columbine 1999. Det var då Eric Harris och Dylan Klebold utförde en 

attack på Columbine High School och dödade 13 personer och skadade ytterligare 23, både 

elever och lärare innan de tog sina egna liv (Anderson & Dill, 2000). Under utredningen av 

detta fall så kom det fram att både Klebold och Harris ofta spelade det våldsamma, blodiga 

skjutspelet ”Doom”. Harris hade själv modifierat spelet så att det gick vara två spelare på 

samma gång, samt att spelarna hade oändligt mycket ammunition i sina vapen och 

motståndarkaraktärerna inte kunde attackera tillbaka på något sätt (Anderson & Dill, 2000). 

En av utredarna involverade i fallet menade att våldsmännen levde ut sitt spel i verkligheten 

(Anderson & Dill, 2000). I ett fall som detta så finns det många olika faktorer som kan ligga 

bakom deras handlingar, och högst troligt är att det är en blandning av flera faktorer som är 

den faktiska orsaken. Det finns dock teoretiska anledningar att misstänka att 

gärningsmännens spelvanor är en av dessa faktorer (Anderson & Dill, 2000; Anderson, 

Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto et al, 2010; Deselms & Altman, 2003; Krcmar & 

Lachlan, 2009).  

Våld och aggressivitet är två begrepp som är nära relaterade, men måste samtidigt 

definieras och skiljas på när man skall diskutera ämnet. Våld kan definieras som ett 

aggressivt beteende vars syfte är att orsaka extrem fysisk skada eller död (Anderson & 

Bushman, 2002). All våld är aggressivitet, men all fysisk aggressivitet är inte våld. När ett 

barn knuffar bort ett annat barn från en leksak så är det en fysiskt aggressiv handling, men 

inte en våldsam handling (Anderson & Bushman, 2002). Våld kan inte uppstå utan 

aggressivitet, då det i sin natur är aggressiva handlingar, men aggressivitet ger nödvändigtvis 

inte upphov till våld. 

Aggressivitet definieras som ett medvetet beteende eller en handling riktad mot en 

annan individ med syfte att orsaka skada som denne individ har för avsikt att undvika 

(Anderson & Bushman, 2002). Skadan som orsakas kan vara fysisk, psykisk eller social 

(Anderson & Bushman, 2002). Anderson och Bushman (2002) menar att en aggressiv 

handling kan till exempel vara att orsaka fysisk skada genom att ge dem en örfil, orsaka 

psykisk skada genom förolämpningar, eller orsaka social skada genom att starta rykten eller 

skvallra om en person. För att ett beteende eller en handling skall klassas som aggressivitet så 

måste personen som utför det tro att beteendet eller handlingen kommer att skada den det 
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riktas mot. Oavsiktlig skada, som till exempel smärtan som uppstår när en läkare ger sin 

patient en spruta, klassas inte som aggressivitet, då det inte görs med målet att skada 

(Anderson & Bushman, 2002).  

Vidare så kan aggressivitet delas upp i fyra olika komponenter (Buss, 1961; Buss & 

Perry, 1992). Dessa komponenter är fysisk aggressivitet, verbal aggressivitet, ilska, och 

fientlighet. Fysisk aggressivitet definieras som att övervinna en organism eller avlägsna en 

barriär genom att använda kroppsdelar eller vapen för att leverera ett fysiskt skadligt stimuli 

(Buss, 1961). Verbal aggressivitet definieras som att leverera ett skadligt stimuli till en annan 

organism genom muntlig respons, så som hot eller bortstötning (Buss, 1961). Ilska definieras 

som autonoma emotionella responser med ofta fysiskt synliga reaktioner, så som 

pulsförändringar, ihopdragna ögonbryn eller spänd käke (Buss, 1961). Fientlighet definieras 

som negativ implicit tolkning och utvärdering av händelser och individer (Buss, 1961). Det är 

dessa definitioner som ligger som grund för den studie som genomfördes. 

Aggressivitet uppstår i de allra flesta fall som en respons på stimuli från en persons 

omgivning (Anderson & Bushman, 2002). Anderson och Bushman (2002) utvecklade en 

modell för att förklara processen kring hur stimuli kan ge upphov till aggressivitet, de kallade 

denna modell för ”General Aggression Model”. General Aggression Model är en socio-

kognitiv modell som som använder teorier som priming och arousal för att förklara 

aggressivitetsprocessen både långsiktigt och kortsiktigt. Priming är teorin om att information 

och intryck som vi tar in finns kvar hos oss och påverkar hur vi uppfattar kommande 

information och intryck (Anderson & Bushman, 2002). Med ”arousal” så menas både 

fysiologisk och psykologisk arousal, vilket syftar på reaktionsstyrkan till stimuli och kan vara 

saker som pulsförändringar, uppmärksamhet och psykologisk vakenhet. Modellen presenterar 

två olika typer av ”inputs” som kan ge upphov till aggressiv affekt, personliga och 

situationsbaserade (Anderson & Bushman, 2002). Personliga faktorer är till exempel 

personlighetsdrag, temperament och genetiska förutsättningar. Situationsbaserade faktorer är 

till exempel provokation från andra, frustration, smärta, eller aggressiva ”ledtrådar” i din 

omgivning (Anderson & Bushman, 2002). Aggressiva ledtrådar är objekt i din omgivning 

som primar aggressiva tankar och beteenden. En aggressiv ledtråd kan vara till exempel en 

bild av ett vapen eller våldsamma handlingar, eller en text med ett våldsamt eller aggressivt 

ord. Ytterligare situationsbaserade inputs är media som filmer, musik eller våldsamma spel.  

Dessa inputs influerar i sin tur kognition, affekt och arousal. Vissa inputs påverkar 

aggressivitet genom att öka tillgängligheten av aggressiva tankar och koncept. Upprepad 

aktivering av dessa tankar och koncept kan resultera i att de blir kroniskt tillgängliga, till 



 6 

skillnad från enskild aktivering, vilket endast gör tankarna och koncepten tillgängliga för en 

kort stund. Denna ökade tillgänglighet sker genom priming. (Anderson & Bushman, 2002). 

Exempel på hur inputs kan påverka affekt är att obekväma temperaturer kan ge en generell 

negativ affekt och således även ge upphov till aggressiv affekt. Att se våldsamma filmklipp 

har också visats ge upphov till fientliga känslor (Anderson & Bushman, 2002). Inputs kan 

höja eller sänka en persons fysiologiska och psykologiska arousal, och arousal kan i sin tur ha 

en effekt på aggressiviteten hos personen. Fysiologisk och psykologisk arousal i sig ger inte 

upphov till aggressiva eller våldsamma beteenden, men kan påverka hur en person tar till sig 

eller reagerar på ett externt stimuli. Om provokation sker en person som har förhöjd arousal 

så kan en större ökning av aggressivitet ske, jämfört med om personens arousal var på normal 

nivå (Anderson & Bushman, 2002). Utöver detta så kan även arousal som uppstått från icke-

aggressiva källor (t.ex. fysisk träning) bli attribuerad som ilska i situationer som involverar 

provokation, vilket i sin tur kan skapa aggressiva beteenden (Anderson & Bushman, 2002). 

Ilskan och aggressiviteten som uppstår genom detta fenomen kan kvarstå flera timmar efter 

att arousalnivån har sänkts (Anderson & Bushman, 2002).  

Det som Anderson och Bushman (2002) vill visa med hjälp av General Aggression 

Model är att kunskap (i det här fallet aggressiv kunskap) uppstår från erfarenheter, påverkar 

individens uppfattning på flera nivåer och kan vid användning bli automatiserad. Vidare vill 

de även visa att kunskap kan innehålla affekter, beteendemönster och tro/övertygelser, samt 

används för att styra en individs tolkningar och reaktioner till deras fysiska och sociala 

omgivning (Anderson & Bushman, 2002). Anderson och Bushman (2002) delar upp 

begreppet ”kunskap” i perceptuella scheman, som används för att identifiera allt från 

vardagsobjekt som till exempel en stol eller ett bord, till sociala händelser, personliga 

scheman, personliga åsikter och övertygelser om personer eller grupper, beteendescheman, 

information om hur människor beter sig i olika situationer. 

General Aggression Model skulle kunna sammanfattas som att, genom att upprepat 

bli utsatt för inputs som primar aggressivitet, som till exempel våldsamma TV- och datorspel, 

lär personen sig aggressiva beteenden, vilket till slut leder till en kronisk förändring i hur 

denne utvärderar, och reagerar på, händelser, objekt, personer och sociala situationer. Om en 

person som har lärt aggressiva tankemönster på det här sättet blir provocerad genom till 

exempel en förolämpning så finns det en högre chans ett denna individ reagerar på ett 

skadligt sätt än en person som inte har samma aggressiva kunskap (Anderson & Dill, 2000).  

 Utöver att lära sig aggressiva beteenden så kan personen även bli avtrubbad mot 

våldsamma bilder, samt aggressivitet och riktigt våld (Anderson & Dill, 2000; Bartholow, 
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Bushman & Sestir, 2006). En avtrubbad individ upplever inte samma naturligt negativa 

reaktioner till att se till exempel blod eller allvarliga skador som de flesta andra, icke 

avtrubbade personer (Bartholow, Bushman & Sestir, 2006). Som följd till detta så kan 

avtrubbade individer uppleva våldsamma eller aggressiva handlingar som lindrigare än hur 

andra människor upplever det (Bartholow, Bushman & Sestir, 2006). Vidare så kan detta 

också betyda att personen inte är lika hämmad när det kommer till att utföra aggressiva eller 

våldsamma handlingar och är mindre känslig och sympatisk för smärtan och lidandet hos 

våldsoffer (Bartholow, Bushman & Sestir, 2006). Flera forskare anser även att effekten av 

priming är starkare vid TV- och datorspel än traditionell media, som till exempel film, TV 

och musik (Anderson & Dill, 2000; Krcmar & Lachlan, 2009; Deselms & Altman, 2003). En 

av anledningarna till att TV- och datorspel primar aggressivitet i högre grad än film, TV och 

musik är det aktiva deltagandet som krävs i ett spel, kombinerat med det faktum att man ofta 

blir belönad för sina våldsamma handlingar i form av att man tar sig vidare i spelet (Krcmar 

& Lachlan, 2009). Våldsamma spel definieras av Bösche (2010) som spel där våldsamma 

eller aggressiva handlingar är nödvändiga och oundvikliga för att spelaren skall uppnå spelets 

”mål”. Skapandet av, och automatiseringen av, aggressiv kunskap, tillsammans med 

avtrubbning och förändring av beteende och övertygelser kan på lång sikt leda till mer eller 

mindre permanenta förändringar i en individs personlighet (Anderson & Dill, 2000).  

Många studier har visat att våldsamma TV- och datorspel kan framkalla 

aggressivitet hos spelaren (Anderson & Dill, 2000; Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, 

Bushman, Sakamoto et al, 2010; Deselms & Altman, 2003; Krcmar & Lachlan, 2009). 

Anderson och Dill (2000) genomförde två studier och kom där fram till att det finns en 

positiv korrelation mellan att spela våldsamma spel och aggressiva beteenden, samt att spela 

grafiskt våldsamma spel ledde till en ökning av aggressivt beteende och aggressiva tankar hos 

deltagarna. Vidare menar Anderson och Dill (2000) att denna process överensstämmer med 

General Aggression Model. Deselms och Altman (2003) kunde i sin studie påvisa att män 

som spelade ett våldsamt spel hade högre aggressivitet och tolerans för aggressiva handlingar 

än män som spelade ett icke-våldsamt spel direkt efter att spelsessionen avslutades och upp 

till en timme efter. Unsworth, Devilly och Ward (2007) skriver att flera forskare anser att 

debatten om hur våldsamma spel påverkar spelaren är över, och att samma personer anser att 

de leder till en ökning av aggressiva tankar , känslor och beteenden. Detta stämmer dock inte 

helt då det finns forskning som visar på att våldsamma spel inte har någon effekt på 

aggressiviteten hos spelaren eller till och med att våldsamma spel kan ha en nästan renande 

kartasiseffekt (Unsworth, Devilly & Ward, 2007). Unsworth, Devilly och Ward (2007) menar 
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att vissa individer, i synnerhet individer med starka drag av introversion, kan använda 

våldsamma spel som ett verktyg för att kontrollera eller kanalisera sin aggressivitet. Bösche 

(2010) menar att våldsamma spel primar aggressiva koncept, men också primar positiva 

koncept.  

 I en studie där man mätte ilskan hos deltagarna innan, medan, och efter att de spelat 

det våldsamma spelet Quake II (Unsworth, Devilly & Ward, 2007). Alla deltagare i studien 

var bekanta med spelet i fråga och hade spelat det förut. Resultatet visade att majoriteten inte 

uppvisade någon förändring avseende ilska. Ilska och aggressivitet är inte samma sak, men 

Unsworth, Devilly & Ward (2007) argumenterar för att ilska är ofta nödvändigt för att 

aggressivt beteende skall uppstå och kan ofta ge upphov till aggressivitet. Slutsatsen som 

drogs var att det är spelarens känslor direkt innan spelandet, och temperament, i synnerhet 

sådana med anlag för aggressivitet, som ligger bakom dessa förändringar, och inte enbart 

spelet (Unsworth, Devilly & Ward, 2007). 

Kühn, Kugler, Schmalen, Weichenberger, Witt och Gallinat (2018) genomförde en 

longitudinell studie där deltagarna spelade det våldsamma spelet Grand Theft Auto V, det 

icke-våldsamma spelet The Sims 3, eller inte spelade alls under två månader, på en daglig 

basis. Resultatet visade inte på några skillnader mellan grupperna avseende aggressivitet efter 

de två månaderna var över (Kühn et al, 2018). Det fanns inte heller någon skillnad ytterligare 

två månader efter att deltagarna slutat spela dagligen. Detta skulle betyda att våldsamma spel 

inte ger en långvarig ökning av aggressivitet. Kühn et al medger att våldsamma spel skulle 

kunna ge en kortvarig ökning av aggressivitet genom priming, men menar att det inte är något 

som kvarstår över tid (Kühn et al, 2018). 

 Ferguson (2014) påvisade i sin studie att det fanns en negativ korrelation mellan 

konsumtionen av våldsamma spel och våld bland ungdomar. Studien indikerar ingen 

kausalitet men är ändå ett viktigt bidrag till forskningen då antagandet var att om våldsamma 

spel gör konsumenterna (främst ungdomar) mer aggressiva, borde våldet bland ungdomar öka 

(Ferguson, 2014). Detta visar att fenomenet inte är så svart och vitt som ”våldsamma spel 

orsakar aggressivitet” eller ”våldsamma spel orsakar inte aggressivitet” utan att det kanske 

finns andra underliggande faktorer som spelar roll. Adachi och Willoughby (2011) 

argumenterar för att våldet i ett spel endast är en liten del av vad som kan ge upphov till 

aggressivitet och att den största faktorn är graden av tävlan (competitiveness) som finns i 

spelet. Spel med högre grad av tävlan ger upphov till en högre grad av aggressivitet 

oberoende av mängden våld (Adachi & Willoughby, 2011). Spel där man tävlar mot andra 

spelare eller mot datorkontrollerade motståndare kan ge en förhöjd fysiologisk arousal som i 
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sin tur kan ge en ökning av aggressiva tankar och känslor, i enlighet med General Aggression 

Model (Adachi & Willoughby, 2011). De flesta typer av spel ger en ökning av arousal hos 

spelaren, detta är dock oberoende av om det är ett våldsamt eller icke-våldsamt spel, utan 

beror enligt Adachi och Willoughby (2011) främst på graden av tävlan som spelet innehåller. 

Våldsamma spel kan ge upphov till aggressivitet genom att prima aggressivitet och 

våldsamma beteenden, samt öka fysiologisk och psykologisk arousal (Anderson & Dill, 

2000; Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto et al, 2010; Deselms & Altman, 

2003; Krcmar & Lachlan, 2009). Även vissa icke-våldsamma spel kan ge upphov till 

aggressivitet genom att öka fysiologisk och psykologisk arousal hos spelaren (Adachi & 

Willoughby, 2011).  

Sammanfattningsvis så går det att konstatera att forskningen är delad, och att det inte 

råder ett konsensus huruvida våldsamma spel ger upphov till aggressivitet eller inte. Även 

bland forskningen som visar att våldsamma spel faktiskt ger upphov till aggressivitet råder 

det delade meningar om varför. De delade resultaten inom ämnet, tillsammans med det 

faktum att TV- och datorspel är en av de mest konsumerade och snabbast växande formerna 

av media i modern tid (Tear & Nielsen, 2013), gör det viktigt att fortsätta undersöka ämnet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra den självskattade aggressiviteten hos personer 

som spelar ett våldsamt spel och personer som spelar ett icke-våldsamt spel. 

 

Frågeställningar 

- Finns det en skillnad mellan personer som spelar icke-våldsamma spel och 

personer som spelar våldsamma spel avseende fysisk aggressivitet? 

- Finns det en skillnad mellan personer som spelar icke-våldsamma spel och 

personer som spelar våldsamma spel avseende verbal aggressivitet? 

- Finns det en skillnad mellan personer som spelar icke-våldsamma spel och 

personer som spelar våldsamma spel avseende ilska? 

- Finns det en skillnad mellan personer som spelar icke-våldsamma spel och 

personer som spelar våldsamma spel avseende fientlighet? 
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Metod 

Deltagare 

Deltagare i studien är medlemmar från två facebookgrupper. Dessa två 

facebookgrupper valdes därför att spelen som de handlar om uppfyller den definition av icke-

våldsamma och våldsamma spel som har använts genom studien. Utöver detta så innehåller 

spelen en hög grad av tävlan, då spelaren alltid tävlar mot andra spelare eller 

datorkontrollerade motståndare. Gruppen ”FIFA Ultimate Team Sverige” riktar sig till 

spelare av FIFA-serien. FIFA är en dator- och tv-spelserie där spelaren tar kontroll över ett 

fotbollslag (dock endast en spelare i taget) och deltar i fotbollsmatcher och turneringar. FIFA 

faller inom definition av ett icke-våldsamt spel eftersom att spelaren inte kan utföra 

våldsamma handlingar. FIFA17 representerade därför icke-våldsamma spel i denna studie. 

Counter Strike: Global Offensive är ett första-person skjutspel där spelarna antar 

rollen som terrorister eller anti-terrorister. I varje match så måste spelarna utföra uppdrag som 

till exempel att som terrorister plantera en bomb, eller som anti-terrorister rädda gisslan, 

medan motståndarna försöker stoppa dem genom att döda dem. Då våldsamma handlingar (i 

det här fallet, skjuta motståndarna med realistiska vapen) är nödvändiga för att nå spelets mål 

så definieras det i denna studie som ett våldsamt spel. Counter Strike: Global Offensive 

representerade därför våldsamma spel i denna studie. 

I studien deltog 124 personer mellan 16 och 35 år gamla (SD=3,974) med en 

genomsnittsålder på 18,46 år. Deltagarna delades in grupper beroende på om de spelade 

Counter Strike: Global Offensive eller FIFA17. Counter Strike: Global Offensive-gruppen 

utgjordes av 68 personer, och FIFA17-gruppen utgjordes av 56 personer. Alla deltagare var 

män. 

Genomsnittsåldern för FIFA17-gruppen var 17,95 (SD=3,929). Genomsnittsåldern 

för Counter Strike: Global Offensive-gruppen var 18,88 (SD=3,991). Ett oberoende t-test 

visade ingen signifikant skillnad (t=1,309, df=122, p>0,05) avseende ålder mellan grupperna. 

Deltagarna spenderade i genomsnitt 17,85 (SD=13,97) timmar i veckan på tv- eller 

datorspel. Counter Strike: Global Offensive-gruppen spenderade i genomsnitt 21,49 

(SD=15,61) timmar i veckan på tv- eller datorspel, medan FIFA17-gruppen spenderade i 

genomsnitt 13,45 (SD=10,15) timmar i veckan på dator- eller tv-spel. Ett oberoende t-test 

visade en signifikant skillnad (t=3,316, df=122, p<0,05) i speltimmar per vecka där Counter 

Strike: Global Offensive-spelarna spenderade fler timmar i veckan på tv- eller datorspel.  
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Design 

 Studien utgick ifrån en icke-experimentell design och hade en deduktiv ansats då 

den utgick ifrån tidigare forskning och redan etablerade teorier. Det som mättes var de 

beroende variablerna ”fysisk aggressivitet”, ”verbal aggressivitet”, ”ilska” och ”fientlighet”. 

Oberoende variabel var ”spel”, och hade två lägen, ”våldsamt spel”, vilket representerades av 

Counter Strike: Global Offensive och ”Icke-våldsamt spel”, vilket representerades av 

FIFA17. Utöver dessa så fanns även bakgrundsvariablerna ”åsikt om våld i spel”, 

”speltimmar per vecka”, ”inlevelse” och ”roligt med våld”. Då studien använde sig av en 

mellangruppsdesign för att undersöka skillnaden mellan två grupper så användes den 

oberoende variabeln för att dela in respondenterna i grupper. 

Instrument  

 Dator- och TV-spel. För att kunna dela in respondenterna i två grupper så ställdes 

frågan ”Spelar du främst våldsamma eller icke-våldsamma spel?”, följt av en definition av 

våldsamma och icke-våldsamma spel, tillsammans med exempel på de båda speltyperna. 

Utöver detta så fanns ett antal frågor som handlade om spelvanor. Under variabeln 

”speltimmar per vecka” fick respondenterna fylla i själva hur många timmar de uppskattar att 

de spelar per vecka. Variabeln ”inlevelse” löd ”Hur mycket lever du dig vanligtvis in i spelen 

du spelar?” och graderas 1-5 där ”Inte alls” gav 1 poäng och ”Väldigt mycket” gav 5 poäng. 

Variabeln ”åsikt om våld i spel” löd ”Vad tycker du om våld i spel?” och graderas 1-5 där 

”Mycket obehagligt” gav 1 poäng och ”Mycket roligt” gav 5 poäng. Variabeln ”roligt med 

våld” löd ”Tycker du att spel med våld är roligare att spela än spel som inte innehåller 

våld?”, där respondenterna kunde svara ”ja” eller ”nej”.  

Buss-Perry Aggression Questionnaire. Buss-Perry Aggression Questionnaire 

(BPAQ) är ett instrument utvecklad med syfte att mäta en individs självskattade aggressivitet 

(Buss & Perry, 1992). Instrumentet delar upp aggressiviteten i fyra underskalor; fysisk 

aggressivitet, verbal aggressivitet, ilska och fientlighet. Instrumentet består av 29 påståenden 

och använder sig av en 5-poäng likertskala där respondenten får gradera hur mycket 

påståendena stämmer in på sig själv. Skalan går från 1=”Instämmer inte alls”, till 

5=”Instämmer helt”. Påstående 1-9 mäter fysisk aggressivitet, 10-14 mäter verbal 

aggressivitet, 15-21 mäter ilska, och 22-29 mäter fientlighet. Påstående 7 och 18 mäts 

omvänt, så att ”Instämmer inte alls” ger 5 poäng och ”Instämmer helt” ger 1 poäng. (Buss & 

Perry, 1992). Poängen räknas ut genom att summera deltagarnas poäng för varje underskala.  

Normvärden för BPAQ är följande: fysisk aggressivitet, 24,3; verbal aggressivitet, 

15,2; ilska, 21,3; fientlighet, 17. Individer som erhåller ett högre resultat än normvärdet kan 
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antas vara mer aggressiva än normalpopulationen medan individer som erhåller ett lägre 

resultat kan antas vara mindre aggressiva. 

Originaltestet är skrivet på engelska och inför studien så gjordes en svensk 

översättning. Översättningen gjordes av författaren i samarbete med person av svensk-

amerikansk härkomst för att kontrollera att innebörden av påståendena kvarstod och att det 

var språkligt korrekt. 

Exempel på påståenden är ”Då och då kan jag inte kontrollera lusten att slå en 

annan person” och ”Jag har svårt att kontrollera mitt temperament”. 

Datainsamlingsmetod 

En elektronisk enkät användes för att samla in data. Då syftet var att jämföra två 

grupper avseende ett specifikt fenomen så passar det att dela ut enkäter till dessa två grupper. 

Enkäter gör det även möjligt att utföra statistiska beräkningar då det sätts siffror på all data. 

Enkäter har också visats vara en bra datainsamlingsmetod för att få in en stor mängd data 

(Hayes, 2000). Enkäten bestod av 37 frågor, inkluderat den obligatoriska samtyckesfrågan, 

varav 29 var BPAQ, 5 var frågor om spelvanor och två var ålder och kön. 

Genomförande 

 Enkäten skapades i den webbaserade programvaran ”Survey&Report” och delades 

ut på hemsidan facebook.com, i två olika grupper, med godkännande från administratörerna i 

respektive grupp. Grupperna som enkäten delades ut i var ”FIFA Ultimate Team Sverige” 

och ”Counter Strike: Global Offensive (Sverige)”. Enkäten delades ut till gruppen ”Counter 

Strike: Global Offensive (Sverige)” en onsdag eftermiddag, och till gruppen ”FIFA Ultimate 

Team Sverige” cirka ett dygn senare. Länken till enkäten låg kvar i gruppen till söndag 

eftermiddag samma vecka, då enkäten stängdes och inläggen med länken togs bort. Inlägget 

som skrevs i grupperna var identiska och förklarade kortfattat att studien är en del av en C-

uppsats som handlar om dator- och tv-spel, samt den ungefärliga tidsåtgången för att fylla i 

enkäten. När de eventuella respondenterna tryckte på länken som tog dem till enkäten så fick 

dem först läsa igenom informationsbrevet och ge sitt samtycke innan dem kunde ta sig till 

resten av enkäten.  

Databearbetning 

Efter att datainsamlingen avslutades så stängdes enkäten och exporterades sedan från 

Survey&Report till SPSS. Därefter togs 101 deltagare bort manuellt, då de var för unga för 

att det skulle vara etiskt rätt att använda deras data, eller hade undgått att svara på flera av 

påståendena i BPAQ. Påstående 7 och 18 i BPAQ kodades om enligt instruktionerna för 

instrumentet (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Instruktionerna för instrumentet följdes och 
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påståendena grupperades för att skapa underskalor. Påstående 1-9 omvandlades till variabeln 

”fysisk aggressivitet”, påstående 10-14 omvandlades till variabeln ”verbal aggressivitet”, 

påstående 15-21 omvandlades till variabeln ”ilska”, och påstående 22-29 omvandlades till 

variabeln ”fientlighet”. Cronbachs alfa räknades ut för samtliga 29 påståenden, samt alla de 

fyra underskalorna för sig. Cronbachs alfa för hela instrumentet gav ett värde på 0,905, vilket 

visar på en god intern reliabilitet. Cronbachs alfa för de fyra underskalorna visade på 

följande: fysisk aggressivitet: 0,775; verbal aggressivitet: 0,708; ilska: 0,843; fientlighet: 

0,828. De fyra underskalorna hade god intern reliabilitet och ansågs således kunna användas i 

analysen och skapa ett index.  

Ett Shapiro-Wilk test genomfördes på alla fyra underskalorna av BPAQ och 

resultatet visade att fysisk aggressivitet var normalfördelad (p>0,05). Verbal aggressivitet, 

ilska, och fientlighet var enligt Shapiro-Wilk testet inte normalfördelade (p<0,05). Shapiro-

Wilk testet valdes därför att det anses vara det normalfördelningstest med högst power 

(Razali & Wah, 2011). 

Därefter delades deltagarna in i grupper efter variabeln ”spel”, där en grupp spelade 

det våldsamma spelet Counter Strike: Global Offensive och en grupp spelade det icke-

våldsamma spelet FIFA17. Dessa grupper kallades för enkelhetens skull ”Counter Strike: 

Global Offensive” och ”FIFA17”. Oberoende t-test användes för att se skillnaden mellan 

Counter Strike: Global Offensive-spelare och FIFA17-spelare avseende fysisk aggressivitet, 

verbal aggressivitet, ilska, och fientlighet. I dessa oberoende t-test den oberoende variabeln 

”spel” som hade två lägen: ”våldsamt” och ”icke-våldsamt”, vilket representerades av 

Counter Strike: Global Offensive och FIFA17. Den beroende variabeln i dessa oberoende t-

test var de fyra underskalorna från BPAQ. Ett av kraven som ställs för att ett oberoende t-test 

skall vara användbart är att det är skillnader mellan två oberoende grupper, avseende en 

oberoende variabel med två lägen, som skall undersökas. Detta krav uppfylldes i studien 

eftersom att de två grupperna som undersöks är oberoende av varandra och ingen deltagare är 

med i båda grupperna. Ett annat krav som ställs för att kunna genomföra ett oberoende t-test 

är approximativt normalfördelad. Det hade tidigare visats att fysisk aggressivitet var 

normalfördelad, men de tre andra underskalorna var inte det. Därför räknades skewness och 

kurtosis ut för samtliga underskalor för att se hur snedfördelad erhållen data var, vilket gav 

följande resultat: fysisk aggressivitet (skewness=0,171, kurtosis=-0,319); verbal aggressivitet 

(skewness=0,660, kurtosis=-0,112); ilska (skewness=0,399, kurtosis=-0,739); fientlighet 

(skewness=0,148, kurtosis=-0,358). Baserat på detta så ansågs data inte vara snedfördelad 

nog att utesluta ett t-test. Fyra oberoende t-test genomfördes för att se om det fanns en 
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skillnad mellan grupperna avseende fysisk aggressivitet, verbal aggressivitet, ilska, och 

fientlighet. Ytterligare ett t-test genomfördes för att se om det fanns en signifikant skillnad i 

antal speltimmar per vecka mellan grupperna. 

För att kontrollera om erhållen data skiljde sig från normalvärdena i BPAQ så 

genomfördes one-sample t-test mot normalvärdena för de fyra underskalorna, samt totalen av 

BPAQ.  

För variabeln ålder räknades medelvärde, standardavvikelse, minimum och 

maximum ut. För bakgrundsvariablerna ”speltimmar”, ”inlevelse” och ”åsikt om våld i spel” 

räknades medelvärde och standardavvikelse ut. 

Pearsons r räknades ut för att se om någon av bakgrundsvariablerna ”speltimmar”, 

”inlevelse”, ”åsikt om våld i spel” korrelerade med de fyra underskalorna av BPAQ.  

Oberoende t-test användes för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan 

individer som svarade ”ja” eller ”nej” på bakgrundsvariabeln ”roligt med våld”. 

Bortfall 

 230 elektroniska enkäter besvarades och skickades in. Av dessa så användes under 

databearbetningen 124 stycken. Det gav således ett internt bortfall på 106 deltagare, eller 46 

%. Bortfallet skedde på grund av att 72 respondenter var yngre än den utsatta åldersgränsen 

på 16 år, 21 respondenter angav inte sin ålder, 8 stycken respondenter fullföljde inte BPAQ, 

och 5 stycken var kvinnor. Kvinnorna togs bort eftersom att tidigare forskning visar på att det 

finns stora skillnader avseende aggressivitet mellan män och kvinnor (Anderson & Bushman, 

2002, Buss & Perry, 1992). Det har även visats att män och kvinnor kanske påverkas på olika 

sätt av att spela våldsamma spel (Deselms & Altman, 2003).  

Reliabilitet och validitet 

Buss-Perry Aggression Questionnaire har använts i många olika studier om 

aggressivitet, och även om aggressivitet och spel (Anderson & Dill, 2000). Hela testet 

rapporteras ha en cronbachs alfa på 0,89 (Buss & Perry, 1992). Cronbachs alfa för de fyra 

faktorerna i Buss-Perry Aggression Questionnaire är: fysisk aggressivitet, 0,85; verbal 

aggressivitet, 0,72; ilska, 0,83; fientlighet, 0,77. Cronbachs alfa mäter den interna 

reliabiliteten i ett test eller en skala och till vilken grad påståendena eller frågorna mäter 

samma fenomen (Tavakol & Dennick, 2011). Det högsta cronbachs alfavärde som ett test kan 

få är 1.00, och de acceptabla värdena anses ligga mellan 0.70 och 0.95 (Tavakol & Dennick, 

2011). Buss-Perry Aggression Questionnaire hamnar mellan de nämnda värdena och kan 

därför antas ha en god intern reliabilitet. 
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Ett tecken på god reliabilitet i ett test är att resultatet är stabilt över tid (Hayes, 

2000). BPAQ har visats att, efter en period på 9 veckor, ha ett test-retest värde på 0,80 för 

hela testet och följande värden för underskalorna: fysisk aggressivitet, 0.80; verbal 

aggressivitet, 0,76; ilska, 0,72; fientlighet, 0,72 (Buss & Perry, 1992). Att använda ett 

välanvänt och säkert test som detta är ett bra sätt att höja både reliabiliteten och validiteten i 

en studie.  

BPAQ har visats ha en god begreppsvaliditet (Buss & Perry, 1992). Dock så gjordes 

en svensk översättning av BPAQ, vilket kan innebära en risk för reliabiliteten och validiteten 

då originalprodukten har ändrats. För att få en bra engelsk-svensk översättning av 

instrumentet, och således behålla så begreppsvaliditeten så mycket som möjligt gjordes 

översättningen i samarbete med en tvåspråkig person som är uppvuxen med att tala både 

svenska och engelska i hemmet. Översättningen gjordes genom att översätta en fråga från 

originalspråket (engelska) till svenska och sedan fick denna tvåspråkiga person översätta 

tillbaka till engelska för att säkerställa att originalmeningen inte gick förlorad. För att testa 

den interna reliabiliteten i den svenska översättningen räknades Cronbachs alfa ut för hela 

testet, samt alla underskalor. Resultatet av Cronbachs alfa blev för hela testet 0,905 och för 

underskalorna: fysisk aggressivitet: 0,775; verbal aggressivitet: 0,708; ilska: 0,843; 

fientlighet: 0,828. Resultaten för översättningen var snarlika med det som erhölls i 

originalartikeln. Den svenska översättningen kan därför antas ha en hög intern reliabilitet. 

Vid utformningen av bakgrundsvariablerna och översättningen av BPAQ så fanns en 

risk för ”questionnaire fallacy”. Questionnaire fallacy innebär att forskaren gör antaganden 

om hur respondenterna kommer svara och då begränsar hur de faktiskt kan svara (Hayes, 

2000). Detta togs i akt och frågorna formulerades så neutralt som möjligt. 

Vid utdelningen av enkäten medföljde instruktioner för testet så att alla respondenter 

visste hur enkäten skulle besvaras, för att minska chansen för missförstånd och fel ifyllda 

påståenden. 

Etiska överväganden 

Studien har utgått ifrån vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer och följt de fyra 

etiska huvudkrav som uppvisas. De fyra huvudkraven som ställs upp av vetenskapsrådet är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om vad deras uppgift i studien är, 

studiens syfte, frivilligt deltagande och rätt att avbryta deltagandet. Detta krav uppfylldes 

genom att utforma ett informationsbrev som medföljde enkäten där studiens syfte förklarades, 

samt informerade deltagarna om att medverkan i studien är frivillig och att de har rätt att 
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avbryta deltagandet. Eftersom att aggressivitet kan vara ett känsligt eller personligt ämne för 

vissa individer så skrevs det i informationsbrevet att enkäten innehåller frågor om 

aggressivitet, för att minska riskerna för obehag eller skada då de kan välja att inte delta. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta deltagarnas samtycke. Detta 

krav uppfylldes genom att på första siden i enkäten ha en fråga som löd ”Jag ger mitt 

samtycke för mitt deltagande i studien” som deltagarna var tvungna att svara ”ja” på för att ta 

sig vidare till resten av enkäten.  

Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet skall ges till 

deltagarna. Full konfidentialitet och anonymitet garanterades i studien då datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av elektroniska enkäter som inte samlade in några uppgifter som kan 

spåras till enskild person. Datainsamlingen gjordes i två facebookgrupper, en med 43000 

medlemmar och en med 26000 medlemmar, vilket även ger en låg spårbarhet. 

Nyttjandekravet innebär att data insamlad från individer endast får användas för 

forskningsändamål, vilket var hur data användes i studien.  

Informationsbrevet som medföljde enkäten gav deltagarna viktig information om 

studien, så som syfte, anonymitet, konfidentialitet. Aggressivitet kan vara ett känsligt eller 

personligt ämne för vissa individer så det skrevs i informationsbrevet att enkäten innehåller 

frågor om aggressivitetet. Efter informationsbrevet så fanns en fråga om samtycke, som 

respondenterna var tvungna att kryssa ”ja” på för att ta sig vidare till resten av enkäten. 

 

Resultat 

Frågeställningar 

För spridningsmått, se tabell 1 och 2. 

Frågeställning 1 löd ”Finns det en skillnad mellan personer som spelar FIFA17 och 

personer som spelar Counter Strike: Global Offensive avseende fysisk aggressivitet?”. 

Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad (t=-0,19, df=122, p>0,05). 

Frågeställning 2 löd ”Finns det en skillnad mellan personer som spelar FIFA17 och 

personer som spelar Counter Strike: Global Offensive avseende verbal aggressivitet?” 

Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad (t=-1,34, df=122, p>0,05). 

Frågeställning 3 löd ”Finns det en skillnad mellan personer som spelar FIFA17 och 

personer som spelar Counter Strike: Global Offensive avseende ilska?”. 

Ett oberoende t-test visade en signifikant skillnad (t=-2,32, df=122, p<0,05) där 

personer som spelar FIFA17 var mer ilskna än personer som spelar Counter Strike: Global 

Offensive. 
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Frågeställning 4 löd ”Finns det en skillnad mellan personer som spelar FIFA17 och 

personer som spelar Counter Strike: Global Offensive avseende fientlighet?”. 

Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad (t=0,14, df=122, p>0,05). 

 

Skillnad mot normvärden - BPAQ 

One sample t-test genomfördes för att ta reda på om det fanns en signifikant skillnad 

mellan BPAQ-värdena som erhölls i studien och normvärdena för BPAQ. För de deltagare 

som spelade Counter Strike: Global Offensive såg resultaten ut som följande: 

Fysisk aggressivitet (M=24,75, SD=7,21) var högre än normvärdet (M=24,30, 

SD=7,7). Skillnaden var inte signifikant (t=0,52, df=67, p>0,05). 

Verbal aggressivitet (M=14,07, SD=3,22) var lägre än normvärdet (M=14,45, 

SD=3,47). Skillnaden var inte signifikant (t=-0,966, df=67, p>0,05). 

Ilska (M=17,44, SD=6,723) var högre än normvärdet (M=17, SD=5,6). Skillnaden 

var inte signifikant (t=0,54, df=67, p>0,05). 

Fientlighet (M=19,85, SD=7,43) var lägre än normvärdet (M=21,3, SD=5,5). 

Skillnaden var inte signifikant (t=-1,60, df=67, p>0,05). 

 

För de deltagare som spelade FIFA17 såg resultaten ut som följande: 

Fysisk aggressivitet (M=25, SD=6,65) var högre än normvärdet (M=24,3, SD=7,7). 

Skillnaden var inte signifikant (t=0,78, df=55, p>0,05). 

Verbal aggressivitet (M=14,91, SD=3,73) var högre än normvärdet (M=14,45, 

SD=3,215). Skillnaden var inte signifikant (t=0,92, df=55, p>0,05). 

Ilska (M=20,13, SD=6) var högre än normvärdet (M=17, SD=5,6). Skillnaden var 

signifikant (t=3,89, df=55, p<0,05).  

Fientlighet (M=19,85, SD=7,43) var lägre än normvärdet (M=21,3, SD=5,5). 

Skillnaden var inte signifikant (t=-1,78, df=55, p>0,05). 

 

Bakgrundsvariabler 

För spridningsmått, se tabell 1 och 2. 

Oberoende t-test visade en signifikant skillnad mellan deltagare som tyckte att spel 

med våld är roligare och deltagare som inte tyckte det avseende fysisk aggressivitet (t=2,13, 

df=122, p<0,05), där deltagare som tyckte att spel med våld är roligare fick högre resultat. 

Det fanns en signifikant skillnad avseende verbal aggressivitet (t=2,05, df=122, p<0,05) där 

deltagare som tyckte att spel med våld är roligare fick högre resultat. Det fanns ingen 
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signifikant skillnad avseende ilska (t=0,56, df=122, p>0,05) och fientlighet (t=0,71, df=122, 

p>0,05).  

Pearsons r visade en signifikant positiv korrelation mellan speltimmar och fysisk 

aggressivitet (r=0,23, N=124, p<0,05), samt speltimmar och fientlighet (r=0,18, N=124, 

p<0,05). 

Det fanns ingen korrelation mellan speltimmar och verbal aggressivitet (r=0,13, 

N=124, p>0,05), samt speltimmar och ilska (r=0,14, N=124, p>0,05). 

Pearsons r visade en signifikant positiv korrelation mellan åsikt om våld i spel och 

samtliga av de fyra underskalorna i Buss-Perry Aggression Questionnaire.  

Fysisk aggressivitet (r=0,27, N=124, p<0,05); verbal aggressivitet (r=0,23, N=124, 

p<0,05); ilska (r=0,27, N=124, p<0,05); fientlighet (r=0,21, N=124, p<0,05). 

Fysisk aggressivitet (r=0,27, N=124, p<0,05). 

Pearsons r visade en signifikant positiv korrelation mellan inlevelse och fysisk 

aggressivitet (r=0,20, N=124, p<0,05), inlevelse och ilska (r=0,28, N=124, p<0,05), samt 

inlevelse och fientlighet (r=0,26, N=124, p<0,05). 

Det fanns ingen korrelation mellan inlevelse och verbal aggressivitet (r=0,07, 

N=124, p>0,05). 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att jämföra den självskattade aggressiviteten hos personer som 

spelar icke-våldsamma spel och personer som spelar våldsamma spel. Resultaten visade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende fysisk aggressivitet, 

verbal aggressivitet, och fientlighet. Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna 

avseende ilska, där personerna som spelade icke-våldsamma spel fick högre resultat.  

Resultaten som erhölls i studien går emot den forskning som menar att våldsamma 

spel ger upphov till aggressivitet eller primar aggressivitet (Anderson & Dill, 2000; 

Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto et al, 2010; Deselms & Altman, 2003; 

Krcmar & Lachlan, 2009) då den enda skillnaden som hittades var att personer som spelade 

ett icke-våldsamt spel (FIFA17) fick ett signifikant högre resultat på ilska än de som spelade 

ett våldsamt spel (Counter Strike: Global Offensive). BPAQ-värdena som erhölls för Counter 

Strike: Global Offensive-spelarna var inte signifikant högre än normvärdena för BPAQ, 

vilket indikerar att de inte är mer aggressiva än normpopulationen, och således att deras 

spelande av Counter Strike: Global Offensive inte har påverkat deras aggressivitet 

signifikant. Resultaten stämmer inte överens med General Aggression Model (Anderson & 
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Bushman, 2002), som menar att våldsamma spel primar aggressivitet i högre grad än icke-

våldsamma spel. General Aggression Model är en sund modell som stöds av tidigare 

existerande och allmänt accepterade teorier som priming och arousal. Modellen är dock inte 

applicerbar på Counter Strike: Global Offensive, då spelarna enligt denna skulle varit mer 

aggressiva än normpopulationen, vilket de inte var. Det enda som var signifikant högre än 

normpopulationen var FIFA17-spelarnas ilska. Detta ställer i sin tur frågan om General 

Aggression Model faktiskt är applicerbar på alla typer av spel. Då tidigare forskning 

(Anderson & Dill, 2000; Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto et al, 2010; 

Deselms & Altman, 2003; Krcmar & Lachlan, 2009) har visat att våldsamma spel ger upphov 

till ökad aggressivitet är det svårt att förkasta den teorin helt och hållet, men resultaten visar 

att Counter Strike: Global Offensive inte primar aggressivitet till den grad som denna tidigare 

forskning föreslår. Detta skulle kunna vara unikt för Counter Strike: Global Offensive jämfört 

med andra våldsamma spel. Likaså skulle FIFA17 kunna vara unikt på det sätt att det är ett 

icke-våldsamt spel som kan prima ilska, vilket är en del av aggressivitet. 

Resultaten liknar de resultat som Kühn et al (2018) fick fram. Kühn et al (2018) 

genomförde ett longitudinellt experiment och hittade ingen skillnad avseende aggressivitet 

mellan en grupp som spelade ett våldsamt spel, en grupp som spelade ett icke-våldsamt spel 

och en grupp som inte spelade alls. Resultaten som Kühn et al (2018) erhöll föreslår att våld i 

spel inte ger upphov till en långvarig ökning av aggressivitet, vilket också bekräftas av de 

erhållna resultaten i denna studie.  

En skillnad mellan denna studie och många experimentella studier, förutom själva 

designen, är att deltagarna i denna studie var personer som ägnade i genomsnitt 17 timmar i 

veckan på spel medan många experimentella studier undersökta personer som inte spelar 

regelbundet, eller helt slumpmässigt utvalda personer (Kühn et al, 2018; Deselms & Altman, 

2003; Anderson & Dill, 2000; Bösche, 2010; Krcmar & Lachlan, 2009). Detta kan vara en av 

anledningar till varför resultaten inte stämmer överens med mycket tidigare forskning. Detta 

skulle kunna betyda att vana spelare inte upplever en ökad aggressivitet på samma sätt som 

personer som inte spelar ofta. Unsworth, Devily & Ward (2007) teoretiserade att våldsamma 

spel kan ha en renande kartasiseffekt, det vill säga att spelarna kan använda spelet för att 

kontrollera och kanalisera, och därmed minska, sin aggressivitet. Denna teori skulle kunna 

vara en av förklaringarna till skillnaderna mellan grupperna. I enlighet med denna teori så 

kan det betyda att Counter Strike: Global Offensive-spelarna har ett medium som kan ge en 

kartasiseffekt och kan genom detta minska sin aggressivitet. FIFA17-spelarna skulle således 

inte ha samma resurser för att kontrollera sin aggressivitet, vilket skulle vara en anledning till 
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att de var signifikant mer ilskna än Counter Strike: Global Offensive-spelarna. Resultaten 

skulle även kunna förklaras av teorin om avtrubbning (Bartholow, Bushman & Sestir, 2006). 

Detta innebär att Counter Strike: Global Offensive-spelarna har, genom sitt spelande, blivit 

avtrubbade. Om så är fallet så skulle det kunna vara så att Counter Strike: Global Offensive-

spelarna utvärderar aggressiva eller våldsamma handlingar som de själva utför som lindrigare 

än vad andra personer skulle göra. Detta skulle i sin tur kunna leda till att deras 

självrapporterade aggressivitet, som mäts i BPAQ, blir lägre än om de inte vore avtrubbade.  

Studien visade att graden av våld i ett spel inte nödvändigtvis ger upphov till 

aggressivitet hos spelaren. Adachi och Willoughby (2011) menar att det är graden av tävlan 

som finns i ett spel som har störst inverkan på aggressiviteten hos spelaren. Graden av tävlan 

i de båda spelen mättes inte, dock så går det att baserat på Adachi och Willoughbys (2011) 

teori spekulera om att graden av tävlan kan vara en av de avgörande faktorerna för den 

skillnad som fanns mellan grupperna. Positiva korrelationer upphittades mellan variabeln 

”åsikt om våld i spel” och samtliga underskalor från BPAQ. Detta betyder att ju roligare en 

person tycker att våld i spel är, desto mer aggressiva är dem antagligen. Det fanns även 

positiva korrelationer mellan inlevelse och fysisk aggressivitet, ilska och fientlighet, vilket 

innebär att ju mer en person lever sig in i spelen de spelar, desto mer fysiskt aggressiva, 

ilskna och fientliga är dem. Detta skulle kunna vara några av de faktorer som bidrar till varför 

aggressivitet kan uppstå hos spelarna, utöver graden av tävlan i spelen.  

Eftersom att dator- och tv-spel är mycket populära och en stor del av dagens 

samhälle (Tear & Nielsen, 2013) så är det viktigt att undersöka vilka effekter och 

konsekvenser spelandet har. Studien går emot mycket tidigare forskning och visar att det inte 

enbart är våldet i ett spel som avgör vilken inverkan det har på spelarna, avseende 

aggressivitet, som flera tidigare forskare menar (Anderson & Dill, 2000; Anderson, Shibuya, 

Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto et al, 2010; Deselms & Altman, 2003; Krcmar & Lachlan, 

2009). Även från resultaten erhållna i denna studie så går det dock att se att dator- och tv-spel 

kan ha en inverkan på aggressiviteten hos spelarna. Studien markerar att detta fenomen är 

något som fungerar på ett unikt sätt för varje spel, och att man inte kan dra generella 

slutsatser om en särskild genre eller typ av spel. 

En svaghet med studien är den valda metoden. Eftersom att studien genomfördes 

med enkäter som delades ut genom facebookgrupper så är det möjligt att deltagarna inte 

spelar Counter Strike: Global Offensive eller FIFA17 exklusivt, utan också spelar andra spel 

vilket skulle kunna ge ett något missvisande resultat. Detta var inte heller något som 

kontrollerades, då det bedömdes att det skulle bli mycket svårt att hitta deltagare som 
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exklusivt spelar ett spel. Detta kan utgöra en risk för studiens reliabilitet och validitet. Det går 

också att ifrågasätt hur generaliserbart studiens resultat är då deltagarna var medlemmar i två 

facebookgrupper tillägnade två olika spel. Det är möjligt att dessa personer är mer 

intresserade av spel än den vanliga spelaren, då de aktivt har valt att gå med i grupper där 

man diskuterar spelen, ofta strategier och sätt att bli bättre. Detta kan i sin tur göra att det blir 

svårt att generalisera dessa resultat till personer som spelar spel generellt. Detta får 

konsekvenser när det kommer till studiens externa validitet (Hayes, 2000). 

Debatten om våld i spel är inte ny, och är något som de flesta människor hört talas 

om, särskilt personer som är intresserade av spel. Då våld och aggressivitet har många 

negativa konnotationer, samt att våld i spel oftast pratas om på ett negativt sätt så kan 

personer som spelar dessa spel känna att de vill bevisa motsatsen. Detta skulle kunna leda till 

att deltagarna i studier som denna manipulerar sina svar för att verka mindre aggressiva eller 

våldsamma. Det kan också vara så att de personer som känner att de är mer aggressiva eller 

våldsamma än andra samt spelar våldsamma spel undviker att delta för att inte bekräfta de 

teorier som säger att våld i spel leder till aggressivitet eller våld. Detta är mycket svårt att 

kontrollera och kan få konsekvenser för studiens reliabilitet och validitet.  

Slutsatsen som dras av studien är att våld i spel ger inte nödvändigtvis upphov till en 

ökad aggressivitet hos spelarna på lång sikt. Det finns andra faktorer i spel som kan ge ökad 

aggressivitet. Dessa faktorer var dock inte något som kunde definieras i denna studie.  

Det kan i framtiden vara intressant att fortsätta undersöka ämnet med fokus på 

specifika spel eller typer av spel för att försöka identifiera de underliggande faktorer som kan 

påverka spelarens aggressivitet. Detta skulle kunna göras i experimentform, där fenomen som 

graden av tävlan, graden av våld, och inlevelse i olika spel mäts för att sedan se eventuella 

skillnader avseende aggressivitet och arousal, både på lång sikt och kort sikt. Om detta görs 

så kan det vara av värde att testa olika grupper, till exempel personer som spelar ofta, och 

personer som inte spelar alls. Olika spel hanterar samma koncept på olika sätt, vilket leder till 

att det också finns många olika typer av våld i spel och många olika typer av realism och 

inlevelse, etc. Att identifiera vilka av dessa koncept och de olika sätten att hantera dem det är 

som kan ge upphov till aggressivitet är viktigt för framtida forskning. 

 

 

 

 

 



 22 

Referenser 

Adachi, P. J. C. & Willoughby, T. (2011) The Effect of Video Game Competition and 

Violence on Aggressive Behavior: Which Characteristic Has the Greatest Influence? 

Psychology of Violence, 1(4), 259-274 

Anderson, C. A. & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and 

behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 

78(4), 772-790. 

Anderson, C. A. & Bushman, B. J. (2002). Human Aggression. Annual Review of Psychology 

53, 27-51 

Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., et al. 

(2010). Violent Video Game Effects on Aggresion, Empathy, and Prosocial 

Behavior in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review. 

Psychological Bulletin, 136, 151-73 

Bartholow, B. D., Bushman, B. J., Sestir, M. A. (2006). Chronic violent video game exposure 

and desensitization to violence: Behavioral and event-related brain potential data. 

Journal of Experimental Social Psychology, 42 532-539 

Buss, A. H. & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and 

Social Psychology, 63(3), 452-459 

Buss, A. (1961). The psychology of aggression. New York: John Wiley. 

Bösche, W. (2010). Violent video games prime both aggressive and positive cognitions. 

Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 22(4), 139-146 

Deselms, J. L. & Altman, J. D. (2003). Immediate and prolonged effects of videogame 

violence. Journal of Applied Social Psychology, 33(8), 1553-1563. 

Ferguson, C. J. (2014). Does media Violence Predict Societal Violence? It Depends on What 

You Look at and When. Journal of Communication ISSN 0021-9916 

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University Press 

Kühn, S., Kugler, T. D., Schmalen, K., Weichenberger, M., Witt, C. & Gallinat, J. (2018) 

Does playing violent video games cause aggression? A longitudinal intervention 

study. Molecular Psychiatry. Hämtad från: https://www.nature.com/articles/s41380-

018-0031-7  

Krcmar, M., & Lachlan, K. (2009). Aggressive outcomes and videogame play: The role of 

length of play and the mechanisms at work. Media Psychology, 12(3), 249-267. 

https://www.nature.com/articles/s41380-018-0031-7
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0031-7


 23 

Razali, N. M. & Wah, Y. B. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-

Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. Journal of Statistical Modeling and 

Analytics 2(1), 21-33 

Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making Sense of Cronbach’s Alpha. International 

Journal of Medical Education, 2, 53-55 

Tear MJ. & Nielsen M. (2013). Failure to Demonstrate That Playing Violent Video Games 

Diminishes Prosocial Behavior. PLoS ONE 8(7): e68382 

Unsworth, G., Devilly, G., & Ward, T. (2007). The effect of playing violent videogames on 

adolescents: Should parents be quaking in their boots? Psychology Crime and Law, 

13, 383–394.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 

http://store.steampowered.com/stats/ (2017-03-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://store.steampowered.com/stats/


 24 

Tabell 1 

Resultat av Buss-Perry Aggression Questionnaire 

Counter Strike: Global Offensive                         FIFA17 

          M          SD M         SD  

Fysisk 

aggressivitet 
24,75 7,21 25 6,65  

Verbal 

aggressivitet 
14,07 3,21 14,91 3,73  

Ilska 17,44 6,72 20,13 6  

Fientlighet 19,85 7,43 19,85 7,43  

 

Tabell 2 

Spridningsmått för bakgrundsvariabler 

Counter Strike: Global Offensive                         FIFA17 

          M         SD M         SD  

Speltimmar 21,49 15,61 13,45 10,15  

Ålder 18,88 3,99 17,95 3,93  

Åsikt om 

våld i spel 
3,65 0,88 3,39 0,73  

Inlevelse 3,47 1,20 3,86 0,83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


