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Sammanfattning 

En kvantitativ enkätstudie genomfördes för att undersöka samband mellan att spela 

våldsamma pc/tv-spel och aggressivitet. Urvalet bestod av tillgängliga respondenter på 

Facebook och GameReactors Facebooksida där enkäten delades. 123 stycken deltog i 

undersökningen varav 85 män och 38 kvinnor. För att undersöka deltagarnas spelvanor 

frågades hur ofta de spelar pc/tv-spel samt våldsamma spel och hur roligt de ansåg att 

våldsamma pc/tv-spel var. För att mäta deltagarnas aggressivitet användes testet Buss-Perry-

Questionnaire som mäter aggression och fyra underskalor av aggression (fysisk aggression, 

verbal aggression, ilska och fientlighet). Spearmans korrelationstest användes för att 

undersöka samband mellan variablerna för att se om spelvanorna av våldsamma spel gav 

högre poäng på aggressivitet eller någon av de fyra underskalorna. Resultatet visade inga 

signifikanta samband mellan att spela våldsamma pc/tv-spel ofta och någon aggressionstyp. 

Samband fanns mellan att tycka det är roligt att spela våldsamma pc/tv-spel och verbal 

aggressivitet samt fysisk aggressivitet. Ett Mann Whitney U test visade skillnader mellan män 

och kvinnor då det gällde spelvanor och aggressivitet. Männen spelade våldsamma pc/tv-spel 

oftare, tyckte våldsamma pc/tv-spel var roligare, var mer fysiskt aggressiva och kvinnor var 

mer ilskna. Spearmans rangkorrelation visade ett negativt samband mellan ålder och att spela 

våldsamma pc/tv-spel ofta. De som var yngre ansåg dock inte att våldsamma spel var roligare 

än andra spel. Korrelationen visade inga signifikanta samband mellan ålder och aggression. 

Det visade sig alltså inte att de som var yngre var mer aggressiva. Slutsatsen som dras är att 

de som tycker om att spela våldsamma pc/tv-spel tenderar att vara mer verbalt aggressiva och 

fysiskt aggressiva. När det gäller frågan att spela våldsamma spel ofta är det oklart om 

speltiden påverkar aggressionen hos en person och mer forskning behövs på ämnet. 

 

Nyckelord: Våldsamma pc/tv-spel, Aggressivitet, Buss-Perry-Questionnaire, Enkätstudie 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 

A quantitative survey was carried out to investigate the connection between playing violent 

PC / video games and aggression. The sample consisted of respondents available on Facebook 

and Gamereactor's Facebook page where the survey was divided. 123 people participated in 

the survey, of which 85 men and 38 women. To explore participants' gaming habits they were 

asked how often they play the PC / video games and violent game and how funny they 

thought that violent PC / TV game was. Bus-Perry-Questionnaire where used to measure 

participants' aggressiveness which measures aggression and four subscales of aggression 

(physical aggression, verbal aggression, anger and hostility). Spearman's correlation test was 

used to examine the relationship between the variables to see if the gaming habits of violent 

games gave higher scores on aggression or any of the four sub-scales. The results showed no 

significant correlation between playing violent PC / video games often and any type of 

aggression. Correlation existed between thinking it is fun to play violent PC / video games 

and verbal aggression and physical aggression. The Mann Whitney U test showed differences 

between men and women when it came to gaming and aggression. Men played violent PC / 

video games more often, thought violent PC / video games were more fun, were more 

physically aggressive, and women were angrier. Spearman's rank correlation showed a 

negative correlation between age and playing violent PC / video games frequently. Those who 

were younger did not consider violent games as more fun than other games. The correlation 

showed no significant relationship between age and aggression. It appeared, therefore, that 

those who were younger were more aggressive. The conclusion is that those who enjoy 

playing violent PC / video games tend to be more verbal aggressive and physical aggressive. 

Regarding the question about playing violent games often is it unclear whether the playing 

time affects the aggression of a person and more research is needed on the topic. 

 

Keywords: Violent videogames, Aggression, Buss-Perry-Questionnaire, Questionnaire study 
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Förord 

Ett stort tack till alla som varit till hjälp med min uppsats, handledare, sambo, vänner, familj 

och deltagare.  
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Inledning 

  Den 20:e april 1999 genomfördes en skolskjutning av två pojkar i Colorado, 

innan de sköt sig själva mördade de 13 personer och skadade 23 (Andersson & Dill, 2000). 

Anledningen var oklar men en av anledningarna kan ha varit att de spelat våldsamma pc/tv-

spel (Andersson & Dill, 2000). Efter skolskjutningen visade det sig att de två pojkarna hade 

tyckt om att spela våldsamma spel, framför allt ett spel som heter ”Doom”. I spelet gjorde de 

en modifikation som liknade skolskjutningen (Andersson & Dill, 2000). Modifikationen, hade 

bestått av två karaktärer som hade vapen med obegränsad mängd ammunition medan de andra 

karaktärerna i modifikationen var försvarslösa (Andersson & Dill, 2000). Pojkarna 

efterliknade sedan modifikationen i verkligheten. Detta är ett extremfall men med tanke på 

denna händelse kan det vara intressant att fråga sig hur vi blir påverkade av de våldsamma 

spelen som finns idag. 

 Tidigare forskning visar att framför allt unga män blir påverkade av våldsamma 

program och filmer som visas på tv (Deselms & Altman 2003). Deselms och Altman (2003) 

visar att våldsamma pc/tv-spel ökar ett aggressivt beteende. Bösche (2010) definierar 

våldsamma spel som att spelet ska innehålla våld eller våldsamt beteende mot en annan 

individ där spelaren ska på ett eller annat sätt skada individen. Denna definition används i 

föreliggande uppsats. Enligt Krcmar och Lachlan (2009) framkallar våldsamma spel mer 

aggression än våldsamma filmer och serier. Krcmar och Lachlan (2009) menar att 

anledningen till detta är vi mer passiva observatörer när vi tittar på tv, när vi spelar blir vi mer 

bidragande till våldet och blir därför mer påverkade av det. En annan anledning till att vi blir 

mer påverkade av våldsamma spel är tv är att våldet är mer förekommande i ett våldsamt spel 

än en action film (Krcmar & Lachlan, 2009). I de våldsamma spelen som finns blir den som 

spelar belönad för att vara så våldsam som möjligt och det är ofta det som krävs för att klara 

ett uppdrag eller för att ta sig vidare till nästa nivå på spelet (Krcmar & Lachlan, 2009).  

 Aggressivitet kan förklaras som ett beteende eller en rörelse som en individ 

riktar mot en annan i antingen vänskapligt eller fientligt syfte för att en relation ska komma 

framåt (Tamm, 2002). Det kan alltså vara viktigt med aggressivitet för att två individer ska 

komma fram till en lösning på ett problem. Aggressivitet behövs för att motvärja hot men kan 

också vara till för att skada eller hota andra (Tamm, 2002). Aggressivitet visar sig inte vara 

farligt i sig utan istället sättet en individ använder sin aggressivitet och hur våldsam den då är.    

 Bösche (2010) skriver att många av dagens spel innehåller våld och att 

försäljningen av dessa spel ökar jämfört med spel som innehåller mindre våld eller inget våld. 
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Mortal Kombat som är ett fighting-spel släpptes i två olika versioner där den ena var nedtonad 

när det gällde blodskvätt och den andra versionen innehöll mer blod och våldsamma scener 

(Bösche, 2010). Den mer våldsamma versionen såldes sjugånger mer exemplar än den 

nedtonade versionen (Bösche, 2010). Detta tyder på att individen väljer mer våldsamma spel 

och att de vill ha så mycket våld som möjligt i sina spel. Enligt olika medier har Grand Theft 

Auto fem (GTA-V) och andra våldsamma spel fått säljstopp i vissa butiker. I Australien har 

många av dessa våldsamma spel blivit bannlysta och många individer kämpar emot detta för 

att de vill kunna köpa våldsamma spel hos sin lokala marknad (Bösche, 2010.) Detta faktum 

stärker ytterligare människans vilja att spela våldsamma pc/tv-spel. Bösche (2010) presenterar 

ett resultat efter sin forskning att de som spelar våldsamma pc/tv-spel blir mer aggressiva och 

positiva beroende av speltid.  

 Krcmar och Lachlan (2009) visar i sin studie att våldsamma pc/tv-spel 

framkallar fysisk och verbal aggression. Det finns fler forskare som är överens om att 

våldsamma spel framkallar främst aggression detta stöder även Devilly, Callahan och 

Armitage (2010) som också visar i sin undersökning att längre speltid korrelerar med högre 

aggression. Det är därför intressant att ställa sig frågan varför vi spelar våldsamma spel och 

hur vi blir påverkade av dem. I Devilly och fleras (2010) undersökning framkommer det 

också att män spelar mer våldsamma spel än kvinnor.   

 Andersson och Dill (2000) kunde efter sin forskning presentera en positiv 

korrelation mellan att spela våldsamma spel och att bli mer aggressiv men också att mer 

spelande av våldsamma spel skapade mer aggressivitet. Det finns också forskning som enligt 

Andersson och Dill (2000) visar att det inte finns något samband mellan våldsamma spel och 

aggression men de är också skeptiska till hur forskningen har genomförts. 

  Fleming och Rickwood (2001) kan efter sitt experiment på barn mellan 8-12 år 

visa att det inte finns något signifikant samband mellan att spela våldsamma spel och att bli 

mer aggressiv. Det framkommer också i resultatet av forskningen att det inte finns någon 

signifikant skillnad i om det våldsamma spelet anses vara roligare än det icke våldsamma, 

detta gäller både pojkar och flickor (Fleming & Rickwood, 2001). Fleming och Rickwood 

(2001) visar alltså att det inte finns några samband mellan att spela våldsamma spel och att bli 

mer aggressiv av att spela sådana spel. Denna aspekt ger en annan synvinkel på forskningen 

om våldsamma pc/tv-spel och gör det mer oklart huruvida den som spelar blir mer aggressiv 

eller inte. Det blir också mer tydligt att mer forskning behövs på området då delade meningar 

existerar.  

  Tesmann, Förtsch, Baugmart, Het och Michalak (2013) ville undersöka om 
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risken för självmord kunde öka om man spelade ett våldsamt spel. I resultatet kunde Tesmann 

med flera (2013) presentera att viljan att ta risker och smärttoleransen hade blivit högre och 

att humöret hade försämrats hos de som hade spelat ett våldsamt spel och därav konstaterat 

risken av ökat självskadebeteende och högre risk för självmord. Detta är ännu en aspekt på 

hur vi kan bli påverkade av att spela våldsamma pc/tv-spel. 

 Debatten om våldsamma spel finns på grund av olyckliga saker som inträffar 

(till exempel skolskjutningen) och det eventuella sambandet till våldsamma pc/tv-spel 

(Andersson & Dill, 2000). När debatten fortskrider blir spelen mer våldsamma för varje dag 

som går och därför bör mer forskning på området genomföras (Andersson & Dill, 2000).  

Problemformulering  

  Av tidigare forskning kan det sammanfattas att människor som spelar 

våldsamma spel blir mer aggressiva men också att det finns forskning som menar på att det 

inte finns någon korrelation mellan dessa variabler. Dagens spel är mer verklighetstrogna och 

brutala än vad de var när tidigare nämnda studier gjordes. Det kan därför vara intressant att 

undersöka hur aggressiva de som spelar nutidens våldsamma spel är och om det är de yngre 

som blir påverkade mer samt om det finns några könsskillnader i hur aggressiviteten och 

spelvanorna ser ut hos deltagarna.   

Syfte 

  Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan 

aggressivitet och spelande av våldsamma pc/tv-spel och om ålder och spelande av våldsamma 

spel hade något samband samt om några könsskillnader fanns i skattad aggressivitet.  

Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan att spela våldsamma ofta pc/tv-spel och aggressivitet? 

 Finns det något samband mellan att anse att våldsamma pc/tv-spel är roliga och 

aggressivitet? 

 Finns det några skillnader i män och kvinnors spelvanor och aggressivitet.  

 Finns det något samband mellan ålder och spelvanor vid våldsamma pc/tv-spel samt 

aggressivitet. 
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Metod 

Deltagare 

  Deltagare i studien var de som ofta eller ibland spelar tv/pc-spel. Av totalt 123 

deltagare var 85 män och 38 kvinnor. Deltagarna i undersökningen var mellan 19 och 61 år, 

medelåldern var 26,77. Medelåldern för kvinnor var 26,58 där yngsta åldern var 19 och äldsta 

var 61. Medelåldern för männen var 26,86 där yngsta åldern var 19 och äldsta var 49. 

Deltagarnas medelvärde på aggressivitetskalan var 67,2 och standardavvikelse 15,822. 

Kriterierna som framgick för att delta i studien var att deltagarna skulle vara över 18 år.  

 

Design 

  Undersökningen var utformad som en kvantitativ enkätstudie. Ett stickprov 

genomfördes av tillgängliga respondenter som vistas på Facebook och spelforumet 

GameReactor.  

 Oberoende variabel: Kön 

 Beroende variabler: Hur ofta man spelar våldsamma spel, om man anser att 

våldsamma spel är roliga. Buss-Perry scale och dess underskalor. 

Instrument 

 Buss-Perry-Questionnaire. Buss-Perry-Questionnaire eller Aggression 

Questionnarie (AQ) mäter total aggressivitet och fyra undergrupper av aggressivitet (Verbal 

aggressivitet, Fysisk aggressivitet, Ilska och Fientlighet). Testet innehåller 29 påståenden som 

deltagaren får ta ställning till om det passar in eller inte på en 1-5 gradig skala. Poängen 

räknas sedan ihop till en totalsumma som representerar totalt skattad aggressivitet. Nio 

påståenden mäter fysisk aggression, fem påståenden mäter verbal aggression, sju påståenden 

mäter ilska och åtta påståenden mäter fientlighet (Andersson & Dill 2000). Testet innehåller 

bland annat påståenden som ”om någon slår mig så slår jag tillbaka” och ” jag kommer ofta 

på mig själv med att inte ha samma åsikt som andra”.  Högre poäng på de olika delarna och 

högre poäng totalt visar på högre grad av aggression. Enligt Andersson och Dill (2000) har 

höga poäng på skalan ett starkt samband med aggressivitet. Fråga 7 och 18 ska räknas omvänt 

och dessa kodades omvänt i enkäten via Survey & Report. 

  Buss och Perry (1992) presenterar följande normvärden för aggressionsskalan: 

Män (612 deltagare) medelvärde: Samtliga 29 påståenden: 77.8, Fysisk aggression:24,3, 

Verbal aggression:15,2, Ilska:17,0, Fientlighet:21,3. 
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Kvinnor (641 deltagare) medelvärde: Samtliga 29 påståenden: 68,2, Fysisk aggression:17,9, 

Verbal aggression:13,5, Ilska:16,7, Fientlighet:20,2.  

 

Genomförande 

  Enkäten delades via Facebook och lades först ut på GameReactors sida men 

länken delades också av andra användare på Facebook. Information gavs i samband att länken 

delades, informationen förklarade att enkäten riktade sig till de som spelade pc/tv-spel och 

ibland våldsamma sådana. De som klickade på länken kom till enkäten och fick ett 

informationsbrev (se bilaga 2) som förklarade lite mer utförligt vad enkäten handlade om och 

varför den genomfördes. Deltagare som valde att vara med i enkäten lämnade sitt samtycke 

genom att skicka in ett ifyllt formulär. De som valde att fylla i enkäten fick först svara på 

frågor om ålder, kön och spelvanor och sedan testet Buss-Perry-Questionnaire. Ett 

tackmedelande visades till de som skickade in enkäten. Enkäten fanns tillgänglig under en 

vecka. Det angavs att enkäten tog 2-3 minuter att fylla i och den fanns tillgänglig under sju 

dagar.  

 

Databearbetning 

  När enkäten stängdes fördes data över från Survey & Report till SPSS. Av de 

143 inskickade svar togs 20 stycken bort på grund av att de saknade avgörande data. Ett 

Kolmogorov-Smirnov test gjordes för att se hur data var fördelad och den bedömdes inte vara 

normalfördelad, därför valdes icke-parametriska tester vid analysen. Borg och Westerlund 

(2013) skriver att om data är alltför snedvriden ska icke-parametriska tester användas och 

därför tillämpades icke-parametriska tester i den här studien. Det ansågs även lämpligt att 

göra en separat korrelation för endast männen då de var fler och många forskare menar på att 

det är männen som spelar mest och är mer aggressiva (Devilly med flera, 2010 och Andersson 

& Dill, 2000). Frågan om spelgenre valdes att inte analyseras då svaren blev ofullständiga 

eller inte ifyllda korrekt. 

 

Bortfall 

  Av totalt 184 öppnade enkäter skickades 143 stycken in. Av dessa togs 20 

stycken bort manuellt på grund av de saknade data som kunde vara avgörande för studien. Ett 

informationsbrev utformades för att eventuella deltagare skulle förstå vad enkäten handlade 

om och hur lång tid den beräknades ta för att minska bortfallet.   
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Reliabilitet och validitet 

  Testet Buss-Perry är översatt till svenska vilket kan ge en lägre reliabilitet. I den 

engelska versionen skriver Andersson och Dill (2000) att testet Buss-Perry har ett cronbach’s 

alpha värde på 0,89. Det gjordes ett cronbach’s alpha på den svenska översättningen för hela 

testet samt de fyra underskalorna. Testet gav en god reliabilitet och bedömdes vara godkänt 

för att användas i studien. Den svenska översatta versionens cronbach's alpha för hela skalan 

Buss-Perry: 0,88, Fientlighet: 0,83, Ilska: 0,86, Verbal aggressivitet: 0,77, Fysisk 

aggressivitet: 0,82. För att få en så bra översättning av testet som möjligt var det flera 

personer som hjälptes åt för att tolka frågorna och dess innebörd. Field (2013) skriver att ett 

cronbach’s alpha som är runt 0,80 är acceptabelt och att reliabiliteten är mer trovärdig om 

cronbach’s är gjort på färre frågor och ska göras på underskalor om sådana finns. Att 

cronbach’s alpha har gjorts på underskalorna i den svenska versionen av Buss-Perry höjer 

därmed reliabiliteten i den här undersökningen. Då testet är välanvänt och använts i liknade 

studier av Andersson och Dill (2000) bedömdes det vara passande för även denna studie och 

hålla en god validitet. 

 Validiteten på frågorna om spelvanor kan diskuteras då frågorna handlade mer 

om spelmängd och inte speltid men för att ytterligare få in en variabel om spelvanor och höja 

validiteten att mäta det som ska mätas frågades även om hur roligt det ansågs vara att spela 

våldsamma pc/tv-spel. Ett cronbach’s alpha genomfördes på de tre frågorna om spelvanor och 

fick resultatet 0,78. Angående frågorna om spelvanor kunde det ha varit fler och handlat mer 

om speltid och när man senast spelade för att få en bättre kartläggning över deltagarnas 

spelande. 

 Samtliga frågor som använts i enkäten är liknande eller till och med identiska 

med frågor som har används i liknande studier för att mäta aggressivitet och spelvanor om 

våldsamma pc/tv-spel. Hayes (2000) skriver att använda testade instrument är ett sätt att höja 

validiteten i sin egen studie. Med detta nämnt ansågs Buss-Perry-Questionnarie höja 

validiteten för den här studien då Andersson och Dill (2000) har använt just Buss-Perry för att 

undersöka aggressivitet vid spelande av våldsamma pc/tv-spel 

Etiska överväganden 

  För att studien ska hålla god etik skapades ett etiskt protokoll (se bilaga 1). 

Vetenskapsrådet (2011) förklarar att konfideltialitetskravet ska uppfyllas vilket innebär att 

deltagarnas integritet ska skyddas och att inga obehöriga ska få ta del av materialet. Dessa 
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aspekter uppfylldes genom att enkäten var anonym och inga frågor om personuppgifter 

ställdes, samt att obehöriga inte kunde ta del av data. Information om studien ska finnas med 

för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav uppfylls genom ett informationsbrev (se 

bilaga 2). Informationsbrevet innehåller bland annat kort information om studiens syfte och 

vad den ska användas till samt att inga frågor om personuppgifter ställs. I informationen 

framgår också hur deltagaren kan ta del av resultatet. När deltagare har läst brevet 

framkommer även att om de väljer att fortsätta till enkäten lämnar de sitt samtycke till att 

enkäten används till studien. Detta uppfyller samtyckeskravet i vetenskapsrådet. För att 

uppfylla nyttjandekravet har insamlad data endast använts för undersökningsändamål. 

 

Resultat 

I tabell 1 redovisas följande central- och spridningsmått som räknades ut för de analyserade 

variablerna för män respektive kvinnor. 

N = Antal deltagare, M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse. 

Tabell 1 

Män: 

  N M SD Min Max 

Total Buss-Perry 85 67,44 15,33 37 113 

Fysisk aggression 85 19,04 6,23 9 42  

Verbal aggression 85 15,28 3,6 8 24 

Ilska  85 14,99 5,62 7 31 

Fientlighet  85 18,13 6,18 8 35 

Spelar ofta 

pc/tv-spel  85 3,96 1,210 1 5 

Spelar ofta  

våldsamma pc/tv-spel 85 3,88 0,918 1 5 

Roligt med 

våldsamma pc/tv-spel 85 3,82 0,862 1 5 

Kvinnor: 

  N M SD Min Max 

Total Buss-Perry 38 66,66 16,946 37 109 

Fysisk aggression 38 16,26 6,323 9 36 
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Verbal aggression 38 14,82 4,079 5 23 

Ilska  38 17,03 5,592 7 31 

Fientlighet  38 18,55 7,314 7 33 

Spelar ofta 

pc/tv-spel  38 3,26 1,427 1 5 

Spelar ofta 

våldsamma pc/tv-spel 38 3,18 1,227 1 5  

Roligt med 

våldsamma pc/tv-spel 38 3,08 1,194 1 5 

 

Spermans rangkorrelation visade inga signifikanta samband mellan de som 

angav att de spelade våldsamma tv-spel ofta och aggression r (123) = 0,143, p = 0,114 eller 

någon av de fyra underskalorna: fysisk aggression r (123) = 0,172, p = 0,56, verbal aggression 

r (123) = 0,156, p = 0,086, ilska r (123) = 0,069, p = 0,449 och fientlighet r (123) = 0,062 p = 

0,498.   

  Spearmans rangkorrelation visade ett positivt samband mellan aggression och att 

det var roligt att spela våldsamma spel, r (123) = 0,203, p < 0,05. Detta innebär att ju roligare 

deltagarna tycker det är att spela våldsamma spel desto mer aggressivitet visade de. 

 Spearmans rangkorrelationstest visade positiva samband mellan hur roligt 

männen tyckte det var att spela våldsamma spel och grad av verbal, r (85) = 0,226, p < 0,05. 

Detta innebär att ju roligare männen tycker det är att spela våldsamma spel desto högre verbal 

aggressivitet visade de.  

  Mann Whitney U testet visade skillnader mellan män och kvinnor då det gällde 

spelvanor och aggressivitet. Männen spelade våldsamma pc/tv-spel oftare (Z = -2,965, N1 = 

85, N2 = 38, p = 0,003), tyckte våldsamma pc/tv-spel var roligare (Z = -3,274, N1 = 85, N2 = 

38, p = 0,001), var mer fysiskt aggressiva (Z = -2,874, N1 = 85, N2 = 38, p = 0,004) och 

kvinnor var mer ilskna (Z = -2,137 N1 = 85, N2 = 38, p = 0,033). Då det gällde fientlighet och 

verbal aggressivitet samt totalt på aggressivitetsskalan fanns det inga signifikanta skillnader, 

fientlighet (Z = -0,222, N1 = 85, N2 = 38, p = 0,824), verbal aggressivitet (Z = -0,511, N1 = 85, 

N2 = 38, p = 0,609), totalt på Buss Perry (Z = -0,082, N1 = 85, N2 = 38 p = 0,935).  

  Spearmans rangkorrelation visade ett negativt samband mellan ålder och att 

spela våldsamma pc/tv-spel ofta r (123) = -0,476, p < 0,05. De som var yngre ansåg dock inte 

att våldsamma spel var roligare r (123) = -0,131, p = 0,149. Korrelationen visade inga 
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signifikanta samband mellan ålder och aggression r (123) = -0,095, p = 0,295, fysisk 

aggression r (123) = 0,076, p = 0,404, verbal aggression r (123) = -0,029, p = 0,752, ilska r 

(123) = -0,099, p = 0,276, fientlighet r (123) = -0,150, p = 0,097. Det visade sig alltså inte att 

de som var i yngre åldrar var mer aggressiva.  

 

Diskussion 

Studiens första frågeställning var finns det något samband mellan att spela 

våldsamma pc/tv-spel ofta och aggressivitet.  Resultatet visade inget signifikant samband 

mellan att spela våldsamma spel ofta och de fem variablerna aggressivitet, fysisk 

aggressivitet, verbal aggressivitet, ilska och fientlighet. Andersson och Dill (2000) kunde efter 

sin forskning visa att det fanns en positiv korrelation mellan att spela våldsamma spel ofta och 

aggression. Då den föreliggande studien saknade ett signifikant samband mellan att spela 

våldsamma spel ofta och aggressivitet har alltså två olika resultat visat sig och anledningen till 

det kan vara att det är olika stickprov där deltagarna i den här studien inte är lika aggressiva 

som deltagarna i Andersson och Dills forskning. Andersson och Dill (2000) mätte aggression 

med samma mätinstrument (Buss-Perry) som i den här studien men hade andra frågor för att 

mäta spelvanor vilket också kan ha gett olika resultat. I Andersson och Dills forskning var det 

också fler deltagare (227 stycken) vilken kan ha gett ett mer tillförlitligt resultat.  

 Devilly med flera (2010) har undersökt om den som spelar våldsamma spel 

oftare blir mer aggressiv och fått resultat som överensstämmer med hypotesen att våldsamma 

spel ger högre nivå av aggressivitet. I deras forskning fick deltagarna (N=98) spela ett första-

persons-skjutspel/first-person shooter (FPS) vilket innebär att skärmen motsvarar 

spelkaraktärens synfält och spelaren ser helt enkelt samma sak som karaktären gör Devilly 

et.al 2010). Deltagarna delades upp i två olika grupper där den ena gruppen fick spela 20 

minuter och den andra gruppen fick spela 60 minuter. De båda grupperna spelade samma spel 

(Quake III Arena). I undersökningen mättes ilska/aggressions nivå innan och efter spelad tid. 

Resultat visade att nivån steg i båda grupperna men att de som spelade 60 minuter blev mer 

aggressiva (Devilly med flera, 2010). 

 Krcmar och Lachlan (2009) har undersökt om speltid kan påverka fysisk och 

verbal aggressivitet. I sin artikel visar de att fysisk aggressivitet är som högst efter 15 minuter 

speltid av ett våldsamt spel (Krcmar & Lachlan, 2009). Då det gällde verbal aggression var 

den som högst efter 10 minuter speltid (Krcmar & Lachlan, 2009). Detta har man undersökt 

genom att låta deltagare (N=153) spela samma våldsamma spel med varierad speltid. Återigen 
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har forskarna här gjort ett experiment och fått signifikanta resultat tillskillnad från denna 

studie med avseende på spelmängd och våldsamma spel. Det Krcmar och Lachlan får fram i 

det här experimentet är direkta och kortsiktiga effekter av att spela våldsamma spel. I den 

föreliggande studien var ingen fråga om när deltagaren senast spelade våldsamma spel vilket 

kan ha lett till att resultatet inte blev signifikant. 

  Det finns dock forskare som stödjer att mängd spelande av våldsamma spel och 

aggressivitet inte har något samband. Fleming och Rickwood (2001) har också gjort ett 

experiment fast på deltagare under 18 år och visar att aggressivitet och våldsamma pc/tv-spel 

inte har något samband. Den första frågeställningen får alltså både stöd och går emot tidigare 

forskning. Skillnaden som finns i undersökningarna var att Fleming och Rickwood (2001) 

gjorde ett experiment på barn och den föreliggande studien har undersökt de som är över 18 

år. Då Andersson och Dill (2000); Devilly med flera (2010); Krcmar och Lachlan (2009) och 

Fleming och Rickwood (2001) är oense om det är speltiden av våldsamma spel som skapar 

aggressivitet, gör det resultatet på den första frågeställningen otydligt och oklart om det kan 

generaliseras till en population och kan istället innebära att mer forskning på ämnet behövs. 

 Den andra frågeställningen i studien var finns det något samband mellan att 

tycka våldsamma pc/tv-spel är roliga och aggressivitet?  Korrelationen visade positivt 

samband mellan de som angav att våldsamma pc/tv-spel var roliga och fysisk aggressivitet. 

Den här frågeställningen var inte lika välprövad av andra forskare som den första 

frågeställningen är och ansågs därför vara lämplig att ha med som variabel. Endast en fråga i 

studien användes för att besvara om deltagarna ansåg det vara roligt att spela våldsamma spel 

och de fick då skatta från 1-5 hur kul de ansåg att våldsamma spel var. De som angett att det 

var roligt att spela våldsamma spel kanske inte har tiden att spela ofta men de har ändå någon 

dragning till att vilja spela våldsamma spel vilket också var en anledning till att 

frågeställningen var med i studien.  

För att undersöka hur människor blir påverkade av att spela våldsamma spel har 

Bösche (2010) genomfört ett experiment där 14 deltagare fått spela ett våldsamt spel och en 

kontrollgrupp på 15 deltagare fått spelat ett icke våldsamt spel. Efter speltiden som varat i 20 

minuter skulle deltagarna svara på om ord som kom upp på en skärm ansågs vara befintliga 

eller inte. Orden som kom upp på skärmen var: aggressiva ord, icke aggressiva ord, neutrala 

ord och positiva ord. I denna studie visade Bösche (2010) att människan blev mer påverkad 

när det gällde de aggressiva orden men också de positiva orden då man hade spelat det 

våldsamma spelet. Det var ingen skillnad mellan grupperna gällande neutrala ord och icke 

aggressiva ord. Deltagarna fick också svara på frågor om spelet var kul och om de upplevde 
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frustration under spelet. Här visades att det våldsamma spelet ansågs vara roligare och mindre 

frustrerande än det icke våldsamma spelet. Enligt Bösche (2010) blir människan alltså mer 

aggressiv av att spela våldsamma spel men tycker också det är roligare än icke våldsamma 

spel. Resultatet som framkommit i den här studien stämmer till viss del överens med Bösches 

(2010) resultat då deltagarna i båda undersökningarna angav att våldsamma spel var roligt och 

de hade högre nivå av aggressivitet. Detta ger stöd för resultatet i föreliggande studie.  

 Samma frågeställning gjordes separat på män och kvinnor ”finns det något 

samband mellan att tycka våldsamma pc/tv-spel är roliga och aggressivitet?” Resultatet 

visade att männen som tyckte det var roligt att spela våldsamma pc/tv-spel var mer verbalt 

aggressiva. Tillskillnad till samtliga deltagare (män och kvinnor) visades samband mellan 

män som tyckte det var roligt att spela våldsamma spel och verbal aggressivitet. Totalpoängen 

på Buss-Perry och de andra underskalorna fysisk aggression, ilska och fientlighet fick inte 

signifikans. Återigen var det variabeln ”det är roligt att spela våldsamma spel” som visat 

samband med någon av variablerna i aggressivitetsskalan och inte ”jag spelar ofta våldsamma 

spel”.  

  Totalt sett till spelvanor kan det sammanfattas att det är variablerna fysisk 

aggressivitet och verbal aggressivitet som visat samband med att tycka det är roligt att spela 

våldsamma pc/tv-spel. Analysen visade också att det fanns ett samband mellan att ofta spela 

våldsamma tv/pc-spel och att tycka våldsamma spel är roligt. Här kan frågan ställas om varför 

variabeln verbal aggressivitet får ett samband när det endast gäller männen i studien. Detta 

resultat kan i praktiken innebära att de som angett att det är roligt (har någon form av 

dragning till våldsamma spel) tenderar att vara mer aggressiva. Det behöver då inte vara 

speltiden som skapar aggressivitet utan istället lusten att spela våldsamma spel.  

  Sammanfattningsvis kan det förklaras som att det finns ett samband mellan att 

spela våldsamma pc/tv-spel och aggressivitet men det är oklart om det var tiden eller 

nöjesgraden av det våldsamma spelet påverkade aggressiviteten. Andersson och Dill (2000) 

skapade teorin om att våldsamma spel kortsiktigt ger aggressiva tankar och att de långsiktiga 

effekterna av att spela våldsamma spel ger individen nya sätt att hantera konflikter. Eftersom 

att spelaren lär sig aggression i spelet kommer den bli mer aggressiv när verkliga konflikter 

uppstår (Andersson & Dill, 2000).  Enligt Tamm (2002) anses aggressivitet vara något 

positivt och det som driver människan för att hantera svåra situationer och konflikter. Om 

Andersson och Dills teori om hur människan blir påverkad av att spela våldsamma pc/tv-spel 

kan kopplas ihop med förklaringen till aggressivitet som Tamm (2002) ger riskerar den som 

spelar våldsamma spel att hantera sin aggression och svåra situationer på ett mer våldsamt 
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sätt.  

  Studiens tredje frågeställning var finns det några skillnader i män och kvinnors 

spelvanor och aggressivitet. Ett Mann-Whitney U test genomfördes för att undersöka 

könsskillnader mellan Buss-Perry-testet samt spelvanor. Testet visade att det fanns skillnad 

mellan män och kvinnor när det gällde poäng på hur ofta man spelade våldsamma spel, hur 

roligt man tycker det är att spela våldsamma spel, fysisk aggressivitet och ilska. Männen 

spelade oftare våldsamma spel, tyckte det var roligare och hade högre poäng på fysisk 

aggressivitet (mean rank: 68,16). När det gällde ilska var det kvinnorna som fick högst mean 

rank i poäng som var 72,25. Devilly med flera (2010) kan stödja att män spelar våldsamma 

spel oftare och Buss och Perry (1992) kan stödja att män tenderar att vara mer aggressiva 

avseende total poäng, fysisk aggressivitet, verbal aggressivitet och fientlighet samt att kvinnor 

just är mer ilskna. Det här resultatet innebär att män anser att våldsamma spel är roligare än 

vad kvinnor gör och männen har då större chans att vara aggressivare om resultatet i andra 

frågeställningen stämmer.  

  Studiens fjärde frågeställning var finns det något samband mellan ålder och 

spelvanor vid våldsamma pc/tv-spel samt aggressivitet. Det framkommer i resultatet av 

korrelationen att yngre deltagare spelar våldsamma pc/tv-spel oftare. Detta betyder i praktiken 

att de som är yngre spelar våldsamma spel mer än de äldre och kan innebära en risk för de 

som är yngre om spelande av våldsamma spel korrelerar med aggressivitet. Dock 

framkommer det i resultatet att de yngre inte är mer aggressiva och inte heller att de anser att 

våldsamma spel är roligare än andra spel. Detta styrker istället resultatet att det är dem som 

anser att våldsamma pc/tv-spel är roliga som blir mer aggressiva. Resultatet ger också en 

förståelse för föräldrar och att dem bör ha mer kontroll över sina barns spelvanor.   

  En faktor som kan bidragit till olika resultat är att forskare har använt olika 

mätinstrument för aggressivitet och spelvanor. Den här studien har som tidigare nämnt inte 

fått signifikant korrelation mellan att spela våldsamma spel ofta och aggressivitet, 

anledningen kan alltså vara mätinstrumenten eller att deltagarna inte spelar tillräckligt ofta. 

Sättet den här studien har mätt hur ofta deltagarna spelar våldsamma spel kunde ha gjorts 

annorlunda, till exempel kunde frågan varit ställt om speltid per vecka och när man senast 

spelade ett våldsamt spel. Frågan som var ställd för att ta reda på hur roligt deltagarna ansåg 

våldsamma spel vara blir också lite luddig och otydlig. Det kan handla om att man föredrar 

det förbjudna eller den fantasifulla verkligheten snarare än att njuta av våldet i spelet. Många 

undersökningar är designade som experiment där deltagarna har fått spela våldsamma spel 

och sedan har forskarna mätt aggression direkt efter vilket har gett samband mellan 
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variablerna. Ett problem med den här studien kan vara att deltagarna angett att de spelar 

våldsamma pc/tv-spel ofta men inte gjort det på lång tid då man svarat på enkäten.

 Slutsatsen som dras efter studiens resultat är att de som tycker om att spela 

våldsamma pc/tv-spel tenderar att vara mer aggressiva och det är verbal aggression och fysisk 

aggression som visar samband. Slutsatsen får stöd av Böcshe (2010) som visar liknande 

resultat i sin studie. När det gäller frågan att spela våldsamma spel ofta är det oklart om 

speltiden påverkar aggressionen hos en person. Studiens resultat medför nytta till dagens 

forskning om hur sambandet mellan våldsamma pc/tv-spel kan se ut, men det kan forskas 

vidare på både när det gäller män och kvinnor men också grupperna var för sig då resultaten 

har skiljt sig åt. Studien kan som tidigare nämnts göras bättre med avseende på frågor om 

spelvanor och speltid om man vill pröva sambandet mellan aggressivitet och 

speltid/spelmängd av våldsamma spel. Resultatet om det negativa sambandet med avseende 

på ålder och att spela våldsamma spel oftare öppnar för frågan hur de som är under 18 år blir 

påverkade av att spela våldsamma pc/tv-spel. Den här studien har riktat sig till deltagare som 

är över 18 år och det kan därför vara intressant för vidare forskning att ta reda på hur de som 

är under 18 år blir påverkade av att spela våldsamma pc/tv-spel. Vidare forskning på området 

kan bidra till mer förståelse för föräldrar om varför de flesta våldsamma spel har en 

åldersgräns på 18 år och varför den åldersgränsen ska hållas på. Detta ger en praktisk nytta för 

föräldrar att inse vilka risker som finns och att deras barn kan riskera att vara/bli aggressivare 

om de föredrar att spela våldsamma pc/tv-spel framför andra spel. Skolskjutningen i Colorado 

1999 var ett extremt exempel på vad som kan hända av att spela våldsamma spel men det är 

också en händelse som inte ska behöva inträffa igen och forskning på området kan vara till 

hjälp med förebyggande arbete om risker med våldsamma pc/tv-spel för att något så tragiskt 

inte ska behöva inträffa igen.   
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Etiskt protokoll (Bilaga 1) 

Vilken nytta medför studien? – Studien ger deltagare och forskning förståelse om man 

blir mer aggressiv av att spela våldsamma pc/tv-spel. Det ger också deltagaren en förståelse 

för sin egen speltid och hur det kan påverka ens aggressivitet.  

Vilka risker finns för deltagaren? – Deltagaren riskerar att känna sig träffad av vissa 

frågor då det är många olika påståenden som kan vara känsliga att svara på.  

Hur kan riskerna minskas? – Riskerna minskas genom kort information om vad enkäten 

handlar om där eventuella deltagare kan fritt välja att delta eller inte då det är frivilligt. Alla 

deltagare är anonyma och kommer inte gå att spåra. Enkäten är också fri att avbryta om 

obehag skulle uppstå.  

Vilken information ska deltagaren få? – Se bilaga 2. 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? Ska någon mer ge samtycke? – Genom att deltagaren 

deltar i enkäten lämnar den sitt samtycke, detta står också i informationen.  

Hur ska data hanteras? – Data kommer hanteras och analyseras med hjälp av SPSS. När 

uppsatsen är färdig kommer den arkiveras i DiVa.  

Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas? – Eftersom enkäten sker 

via internet är alla deltagare totalt anonyma och inga personliga frågor ingår i enkäten.  

Hur får deltagarna del av resultatet? – Deltagarna får information om DiVa där de själva 

kan gå in och hitta uppsatsen när den är färdig om de är intresserad av resultatet.  

Andra etiska aspekter och problem – Det finns många som är under 18 som kan komma 

åt min enkät och svara på den via internetforum. Ett annat problem/risk är att de som gillar 

våldsamma spel vill ”skydda” dem från att vara dåliga och därför ljuga om hur de blir 

påverkade av att spela.  

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

Informationsbrev (Bilaga 2) 

Hej, jag heter John Eklöf och jag gör nu min C-uppsats för att ta min kandidat examen i 

psykologi på Karlstad Universitet. Jag undersöker om det finns något samband i positiva och 

negativa känslor beroende på hur ofta man spelar våldsamma spel (att spelet på något sätt 

innebär att skada någon annan). Därför riktar jag mig till dig som spelar våldsamma spel, 

oavsett hur mycket. 

Enkäten är anonym och frivillig och du kan avsluta enkäten när du vill (enkäter som inte är 

helt ifyllda kommer inte räknas med). Oavsett vilken/vilka konsoler du spelar på kan du delta 

i enkäten så länge du är över 18 år. Det tar ca 2-3 minuter att fylla i formuläret och det är 

uppdelat i 2 delar.  

Om du väljer att delta i undersökningen lämnar du också samtycke till att den ifyllda enkäten 

används i min uppsats. Eftersom att enkäten svaras på via internet kommer jag inte kunna 

spåra dig som svarar och det är inga personliga frågor som kan kopplas till någon.  

Data kommer behandlas av mig och handledare med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Inga 

enskilda resultat kommer finnas med i uppsatsen. Det kommer endast vara behöriga som kan 

ta del av dina svar. Om du är intresserad att ta del av resultatet kan du ta del av det via DiVa 

när uppsatsen är färdig där den kommer finnas arkiverad. Enskilda enkäter kommer inte 

sparas.   

 

John Eklöf – bravo_88_@hotmail.com 

Henrik Bergman - henrik.bergman@kau.se 
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Enkäten (Bilaga 3) 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du?_______ 

Kön? Ringa in rätt svarsalternativ     Man         Kvinna 

Vilken genre spelar du helst?_______________ Exempelvis sportspel, fightingspel, skjutspel, 

rollspel, plattformsspel mm.  

Spelvanor 

Vad tycker du om att spela spel som innehåller våld? (att man i spelet på något sätt ska skada 

någon annan) 

                   Inte alls     Lite     I någon mån     Ganska mycket     Väldigt mycket 

                   Kul            Kul     Kul                    Kul                        Kul       

1                2              3                       4                             5 

Hur ofta spelar du pc/tv-spel? 

                  Aldrig        Sällan Ibland      Ganska mycket         Nästan alltid 

                   1                  2               3                    4                             5 

När du spelar pc/tv-spel. Hur ofta spelar du då spel som innehåller våld? 

                  Aldrig         Sällan      Ibland           Ganska mycket          Nästan alltid                             

                   1                2              3                       4                             5 

 

Buss Perry Scale 

Ta ställning till hur följande påståenden passar in på dig. Ta den tid du behöver och var 

uppmärksam på frågornas formulering.  

1 – Passar inte alls in på mig 2 – Passar inte särskilt bra in på mig 3 – Passar varken bra eller 

dåligt in på mig 4 – Passar rätt så bra in på mig 5 – Passar helt och hållet in på mig 
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1) Då och då kan jag inte kontrollera lusten att slå en annan person 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

2) Blir jag tillräckligt provocerad, kan jag slå en annan person 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

3) Om någon slår mig så slår jag tillbaka 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

4) Jag hamnar i slagsmål lite mer än vad som är vanligt 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

5) Om jag måste ta till våld för att skydda mina rättigheter, gör jag det 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

6) Det finns människor som drivit mig så långt att vi hamnat i slagsmål 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

7) Jag kan inte komma på någon bra anledning till att slå en annan person* 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

8) Jag har hotat personer jag känner 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

9) Jag har blivit så arg att jag har haft sönder saker 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

10) Jag säger öppet till mina vänner när jag inte håller med dem 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

11) Jag kommer ofta på mig själv med att inte ha samma åsikt som andra 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

12) När folk irriterar mig säger jag vad jag tycker om dem 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

13) Jag kan inte låta bli att hamna i diskussioner när folk har andra åsikter 

1-----------2-----------3-----------4-----------5  

14) Mina vänner säger att jag gillar att argumentera  

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

15) Jag brusar lätt upp men kommer över det snabbt 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

16) När jag är frustrerad visar jag min irritation 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

17) Jag känner mig ibland som en krutdurk färdig att explodera 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 
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18) Jag har ett jämt temperament* 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

19) Några av mina vänner tycker att jag har hett temperament 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

20) Ibland tappar jag greppet utan någon bra anledning 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

21) Jag har svårt att kontrollera mitt temperament  

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

22) Ibland blir jag fruktansvärt avundsjuk 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

23) Ibland känner jag att jag har dragit en nitlott i livet.  

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

24) Andra personer verkar alltid lyckas bättre än mig 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

25) Ibland undrar jag varför jag känner mig så bitter över saker 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

26) Jag vet att vänner pratar bakom ryggen på mig 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

27) Jag är misstänksam mot alltför trevliga främlingar 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

28) Jag känner mig ibland att folk skrattar åt mig bakom mig tillbaka 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

29) När människor är särskilt trevliga undrar jag vad de vill. 

1-----------2-----------3-----------4-----------5 

 


