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Sammanfattning 

Många ungdomar spelar datorspel dagligen och trots att många spelar för 

underhållnings skull finns det dem som utvecklar problem likt 

missbruksproblematik. Datorspelsberoende är ingen diagnos men ingår i 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM-5) 

som ett potentiellt nytt tillstånd som kräver ytterligare forskning. 

Föreliggande studie syftade till att undersöka vilka personlighetsdrag hos 

ungdomar som har ett samband med datorspelsberoende och som i sin tur 

har ett samband med psykisk ohälsa samt hur sambanden ser ut hos pojkar 

respektive flickor. Studiens övergripande syfte var att bidra med kunskap 

inom datorspelsberoende för att behandling för denna målgrupp ska kunna 

bli mer individanpassad. 123 gymnasieelever deltog i en enkätundersökning. 

Mediationsanalyser gjordes på datamaterialet, som bestod av specifika 

personlighetsdrag som prediktorvariabel, datorspelsberoende som mediator 

och psykisk ohälsa som utfallsvariabel. Inga mediationseffekter för det 

totala stickprovet uppmättes. Resultatet visade på tre medelstora 

mediationseffekter för pojkar och för flickor visades inget samband mellan 

prediktor-, mediator- och utfallsvariabel, varpå mediationsanalys inte 

utfördes på detta stickprov. Studiens resultat indikerar på att det finns en 

mediationseffekt av datorspelsberoende på relationen mellan specifika 

personlighetsdrag och psykisk ohälsa hos pojkar, men inte flickor. 

 

Nyckelord: Personlighetsdrag, Psykisk ohälsa, Datorspelsberoende, 

Ungdomar, Mediationsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Many adolescents play computer games daily and despite the fact that many 

play for the sake of entertainment, there are those who develop problems 

similar to addiction problems. Internet gaming addiction is not a diagnosis 

but it's part of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th 

edition (DSM-5) as a potentially new state that requires further research. 

This study aimed to investigate which personality traits of young people that 

have a relationship with Internet gaming addiction and which in turn have a 

relationship with mental illness and how the relationships between the 

variables interact in samples with boys and girls. The overall aim of the 

study was to contribute knowledge in Internet gaming addiction to enable 

treatment for this target group to become a more individualized treatment. 

123 high school students participated in a survey. Mediation analysis were 

made on the data consisting of specific personality traits as predictor 

variable, Internet gaming addiction as mediator and mental illness as 

outcome variable. No mediation effects for the total sample were measured. 

The results showed 3 medium mediation effects for boys and for girls there 

was no correlation between predictor, mediator and outcome variables, after 

which mediation analysis was not performed on this sample. The results of 

the study indicate that there is a mediation effect of Internet gaming 

addiction on the relationship between specific personality traits and mental 

illness for boys, but not girls. 

 

Keywords: Personality traits, Mental illness, Internet gaming addiction, 

Adolescents, Mediation analysis 
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Introduktion 

Många barn- och ungdomar i västerländska länder spelar nästan dagligen digitala spel på tv, 

dator, mobiler och smartplattor (Griffiths, Davies & Chappell, 2004). Nordicom-Sveriges 

Mediebarometer (2016) visade att 72 % mellan åldrarna 9-14 och 43 % mellan åldrarna 15-24 

använder datorspel1 dagligen. Dessa datorspel kan delas upp i spelgenrer, onlinespel och 

offlinespel. Exempelvis erbjuder onlinespelet Massively Multiplayer Online Games (MMO) 

möjlighet att spela tillsammans med många andra spelare och kan differentieras baserat på 

spelinnehåll och spelarupplevelse, first person MMO är baserad på skicklighet eftersom de 

kräver god reaktionstid och uppmärksamhet, och konkurrens är en viktig aspekt inom dessa 

spel, i realtids MMO-strategispel organiserar spelarna lag, utvecklar sina färdigheter och 

spelar för status i spelet (Nagygyörgy et al., 2012). Massively multiplayer online role playing 

games (MMORPGs) är ytterligare en spelgenre.  Av alla onlinespel, spelar 46 % MMORPGs 

vilket gör det till det mest populära onlinespelet (Kuss, 2013). MMORPGs är en spelgenre 

utan rumsliga eller tidsmässiga gränser på grund av att det spelas online (Kuss, 2013). Medan 

offlinespel, så som traditionella videospel, alltså ett elektroniskt eller datoriserat spel som 

spelas genom att flytta bilder på en skärm eller bildskärm (Freeman, 2008), slutar någon gång 

eller kan uppfattas vara repetitiva, är MMORPGs oändliga. Detta eftersom huvudfunktionen 

hos MMORPGs är dess system med mål och prestationer; när du spelar, utvecklas din 

karaktär genom att uppnå erfarenhetspoäng från en nivå till en annan, samtidigt som spelaren 

samlar värdeföremål och vapen - blir rikare och starkare (Ng & Wiemer-Hastings, 2005). 

Vidare nämner Ng och Wiemer-Hastings (2005) att social interaktion i MMORPGs är väldigt 

viktigt, eftersom du måste samarbeta med andra spelare i spelet för att lyckas nå mer 

komplexa mål. Så småningom måste en spelare gå med i en "guild" eller "klan" med andra 

spelare för att gå vidare i spelet (Ng & Wiemer-Hastings, 2005).  

Trots att många kan spela för underhållnings skull, finns det dem som utvecklar 

problem som liknar missbruksproblematik (Kuss & Griffiths, 2012). Gemensamt för olika 

sorters substansmissbruk samt hasardspelsyndrom är att de direkt aktiverar hjärnans 

belöningssystem, vilket sedan är delaktigt i förstärkning av beteende och i skapandet av 

minnen; de framkallar en intensiv aktivering av belöningssystemet och vardagliga aktiviteter 

kan komma att negligeras (American Psychiatric Association, 2014). Exempelvis fann 

Rehbein, Kliem, Baier, Mößle och Petry (2015) att de elever som var datorspelsberoende hade 

                                                 
1  I föreliggande uppsats används ordet datorspel som begrepp för all sorts spel som spelats från en dator/laptop, 

från en spelkonsol eller annan sorts apparat (till exempel mobil, surfplatta etc.). 
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cirka fyra gånger så hög skolfrånvaro och att det var vanligare att de haft frånvaro med 

koppling till datorspel (67 % jämfört med 4 % för de som inte var datorspelsberoende).  

Enligt Griffiths (2005) ligger biopsykosociala processer bakom utvecklingen av beroende. För 

datorspelsberoende, till exempel, är beteendet uppenbart (individen är upptagen med spel), för 

det andra använder individen beteendet för att modifiera sitt humör (d.v.s. spel används som 

en verklighetsflykt eller för skapandet av en känsla av eufori), för det tredje utvecklas en 

tolerans (individen behöver allt mer speltid för att känna samma effekt), för det fjärde 

tillkommer abstinenssymptom vid avbrytande av beteendet (individen känner sig orolig, 

deprimerad och irriterad om de förhindras att spela), för det femte utvecklas interpersonell 

och intrapersonell konflikt/svårighet som en följd av beteendet (individen har problem med 

relationer, arbete och hobbys och brist på framgång i avhållsamhet). Slutligen upplever 

individen återfall när de upphör med beteendet (de återupptar spel) (Griffiths, 2005). Detta 

tillstånd, Internet gaming disorder (IGD)2, är inte en diagnos i Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM-5) men den ingår i avsnitt 3, som ett potentiellt 

nytt tillstånd som kräver ytterligare forskning (American Psychiatric Association, 2014; 

Griffiths & Pontes, 2014; Király, Griffiths, Urbán, Farkas, Kökönyej, Elekes & Demetrovics, 

2014; Loton, 2016).   

I USA och andra länder finns det behandlingskliniker för datorspelsberoende, 

men det finns enbart få studier om hur tillståndet, komorbiditet med andra psykiatriska 

störningar eller hur ingripande och behandling av tillståndet bäst bör ges (Kuss, 2013; Petry & 

O´Brien, 2013).   

 

Könsskillnader i datorspelsberoende 

Enligt Statens Medieråd (2017) är könsskillnaderna i spelandet av datorspel väldigt påtagliga. 

Pojkar spelar oftare datorspel i samtliga åldersgrupper och könsskillnaderna i spelandet är 

störst bland 13–16-åringar där 47 % av pojkarna spelar varje dag jämfört med 4 % av 

flickorna och skillnaden är minst mellan 9-12 år där 99 % av pojkarna och 98 % av flickorna 

spelar någon form av digitala spel (Statens Medieråd, 2017). Delen högkonsumenter (spelar 

mer än tre timmar/dag) av datorspel är konsekvent större bland pojkar än bland flickor. Upp 

till 11-års åldern skiljer det sig knappt (endast ett tiotal procentenheter) mellan könen, men 

skillnaden ökar sedan snabbt. Varannan pojke spelar mer än tre timmar/dag vid 16-års ålder, 

                                                 
2 Detta tillstånd, IGD, kommer fortsättningsvis att benämnas för datorspelsberoende för att beskriva liknande 

problematik. 
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och för flickor ligger det under 5 % under i stort sett hela ungdomen, förutom för 15-åriga 

flickor som kommer upp i 9 % (Statens Medieråd, 2017). Förutom svensk statistik finns det 

forskning från andra länder som indikerar att risken för att hamna i datorspelsberoende är 

högst bland pojkar (Griffiths & Pontes, 2014; Kiraly et al., 2014; Ko, Yen, Chen, Chen & 

Yen, 2005; Kuss & Griffiths, 2012; Rehbein, Psych, Kleimann, Mediasci & Mößle, 2010). 

Användandet av onlinespel är mer utbrett bland pojkar (81.8 %) än bland flickor (36.4 %) och 

fler pojkar än flickor spenderar tio eller fler timmar per vecka på att spela onlinespel (Ko et 

al., 2005). Vidare visar forskning på 11003 niondeklassare i Tyskland att 1.16 % av 

ungdomarna är datorspelsberoende och att beroendet är åtta gånger så vanligt hos pojkar än 

hos flickor (Rehbein et al., 2015).  Faktorer som kan predicera onlinespelsberoende hos 

pojkar tyder forskning på är högre ålder, lägre självkänsla och lägre daglig tillfredsställelse 

(Ko et al., 2005).  Vidare tenderar det att finnas könsskillnader i motiv till spelande där flickor 

spelar onlinespel för att fördriva tiden medan pojkar spelar onlinespel för att uppnå känslor av 

prestation och för att skaffa vänner (Ko et al., 2005). Forskning indikerar vidare på att det 

finns ett samband mellan datorspelsberoende och psykisk ohälsa, vilket beskrivs nedan. 

 

Datorspelsberoende och psykisk ohälsa 

Trots begränsade studier på datorspelsberoende indikerar forskning på att det föreligger ett 

samband mellan beroendet och psykisk ohälsa. Exempelvis visade Ng och Wiemer-Hastings 

studie (2005) att användare av offlinespel i vissa fall hade använt sig av videospel för att 

lindra depression. Vidare tillåter datorspel användare att skapa en anonymitet i spelvärlden 

vilket gör det möjligt för spelare att skapa egna sociala identiteter, vilket visat öka 

användarnas självkänsla (Griffiths, 1997). Det är anonymiteten som ger dem med lågt 

självförtroende och dem som saknar sociala färdigheter, en önskan om att skapa ett virtuellt 

liv för sig själva på internet; i dessa fall blir datorspel en ersättare för den verkliga sociala 

interaktionen, vilket ger användaren en flykt från verkligheten (Griffiths, 1997; Stetina, 

Kothgassner, Lehenbauer & Kryspin-Exner, 2011; Young, 1996). Forskning indikerar vidare 

på att användare av vissa onlinespel, i jämförelse med de som inte spelar onlinespel, hellre 

skulle spendera tid i spelet än med vänner, har det roligare med vänner i spelet än med andra 

människor de känner,  har lättare för att prata med människor i spelet än utanför spelet, anser 

inte att sociala relationer är lika viktiga och känner sig lyckligare i spelet än någon annanstans 

(Ng & Wiemer-Hastings, 2005).  

Som tidigare nämnt är den sociala faktorn viktig i datorspel, och dessa 

kommunikationsmöjligheter på internet kan ses som en social motivation för spel, speciellt 
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för de som upplever sig lida av ångest i sociala situationer (Davis, 2001). Forskning tyder på 

att ångestsyndrom är komorbid med datorspelsberoende (Freeman, 2008). Ko et al. (2005) 

studie visade att högre nivå av social ångest är relaterat till större användning av onlinespel. I 

linje med det visade Cole och Hooleys (2017) studie att de med högre nivåer av patologisk 

datorspelsanvändning var mer benägna att ha högre nivåer av ångest (både situationsbaserad 

ångest och personlighetsrelaterad ångest) än de med lägre nivåer av patologisk 

datorspelsanvändning och deras resultat indikerade också på att hög ångest kan vara en 

riskfaktor för datorspelsberoende. Smyth (2017) skriver att MMO-spelare rapporterat sämre 

hälsa, sämre sömnkvalité och sociala svårigheter jämfört med de som spelat konsol- eller 

solodatorspel (Smyth, 2007). Forskning tyder dessutom på att det kan finnas en länk mellan 

internetanvändning/datorspelsanvändning och självmordstankar samt planering av självmord 

hos ungdomar (Messias, Castro, Saini, Usman & Peeples, 2011). Med andra ord, kan det 

finnas ett samband mellan datorspelsberoende och både ångest och depressiva symptom3. 

Sist men inte minst, som i andra typer av psykisk ohälsa och beroendeproblematik, 

kan vissa personlighetsdrag vara riskfaktorer för utvecklandet av datorspelsberoende (Kuss & 

Griffiths, 2012). Innan denna forskning introduceras, presenteras en definition på personlighet 

och en personlighetsmodell som är förekommande i beroendeforskning (Montag, Jurkiewicz 

& Reuter, 2012), nämligen Cloninger´s biopsykosociala modell (Cloninger, Svrakic, & 

Przybeck, 1993).  

 

Personlighetsdrag 

Amerikanska psykiatrikern C. Robert Cloninger utvecklade idén att personlighet kan 

beskrivas som en kombination av temperament- och karaktärsdrag (Cloninger et al., 1993). I 

hans biopsykosociala modell anses temperament ha en hög genetisk faktor och vara förankrad 

i äldre delar av hjärnan som utvecklas tidigt i livet, samt bestå av drag som representerar 

emotionella reaktioner (Cloninger et al., 1993). Karaktärsdrag anses istället mer påverkbara 

av miljön och utvecklas under ungdomen men även resten av livet, samt bestå av drag som 

                                                 
3 Se även forskning inom internetberoende som är mer utbrett än forskning på datorspelsberoende, som visar att 

individer som spelar datorspel är mer benägna att hamna i ett generellt internetberoende och att dess problematik 

och samband med psykisk ohälsa liknar det för datorspelsberoende (Montag, Flierl,  Markett, Walter, Jurkiewicz 

& Reuter,  2011; Yen, Ko, Yen, Wu & Yang, 2007; Kim, Ryu, Chon, Yeun, Seo & Nam, 2006;  Shepherd & 

Edelmann, 2005; Stetina et al., 2011). 
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reglerar individens temperament (Cloninger et al., 1993; Montag et al., 2012). Se Tabell 1 för 

beskrivning av temperament- och karaktärsdragen samt beskrivning av individer med höga 

och låga poäng i de olika dimensionerna.   

 

Tabell 1 

Beskrivningar av varje temperament- och karaktärsdrag i Cloningers biopsykosociala modell 

av personlighet 

DOMÄN DIMENSION BESKRIVNING 

Temperamentdrag Novelty Seeking Mäter egenskaper som impulsivitet, eftertänksamhet, 

upprymdhet, rigiditet, disciplin och organisationsförmåga.  

        Personer som ligger lågt på skalan Novelty Seeking 

känner sig väl tillrätta med det som är invant och bekant. 

De kan känna trygghet i arbetsuppgifter som andra 

uppfattar som monotona och tråkiga. De är metodiska och 

systematiska och löser sina uppgifter med stort tålamod 

och uthållighet. 

        De som ligger högt på Novelty Seeking har lätt att 

anpassa sig till förändringar. De kan karaktäriseras som 

utforskande, nyhetssökande och har lätt att finna 

okonventionella lösningar. 

Harm Avoidance 

            

Mäter egenskaper som optimism/förväntansångest, 

trygghet/osäkerhet och oblyghet/blyghet. 

          Låga värden på Harm Avoidance är 

kännetecknande för personer med optimistisk inställning, 

som inte bekymrar sig i förväg och som lätt kommer över 

motgångar. 

            De som ligger högt på Harm Avoidance är mer 

eftertänksamma. De ger sig inte in i riskfyllda aktiviteter 

utan att ha kontroll över situationen. Extremt höga värden 

är kännetecken för personer som har svårt att glömma 

misslyck-anden och som är oroliga inför framtiden vilket 

kan leda till att de blir handlingsförlamade. 

Reward Dependence 

             

Mäter egenskaper som sentimentalitet/känslokyla och 

förmåga/oförmåga att leva sig in i andras känslor samt 

förmåga/oförmåga att skapa och upprätthålla sociala 

kontakter.   

            De som ligger lågt på skalan Reward 

Dependence är praktiskt lagda och styrs inte av sina 

känslor utan snarare av logiskt tänkande. De är 

självständiga och fullföljer sina planer oberoende av 

kritik eller stöd och uppmuntran från andra. De som 

ligger extremt lågt på Reward Dependence har svårt att 

leva sig in i andra människors känslor och uppfattas 

därför som känslomässigt kyliga individer som har svårt 

att etablera sociala kontakter. 

            De som ligger högt på Reward Dependence har 

stor förmåga till inlevelse. De har lätt att visa sina 

känslor och delar gärna med sig till andra. Varma sociala 

relationer är betydelsefulla. Positiva upplevelser i det 

förflutna spelar stor roll och fungerar därför som en 

drivkraft att fortsätta med relationer och aktiviteter som 
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tidigare blivit känslomässigt belönade. 

       Persistence 

                    

Mäter egenskaper som uthållighet och 

prestationstionsförmåga. 

           Personer som ligger lågt på Persistence har svårt 

att fullfölja ett arbete och ger lätt upp vid påfrestning. De 

presterar oftast mycket sämre än vad som motsvarar deras 

faktiska förutsättningar. De blir lätt trötta och ger upp. De 

gör ogärna något extra, något utöver vad som absolut 

krävs. 

            Höga värden på Persistence kännetecknar personer 

som arbetar flitigt och outtröttligt och som inte ger upp 

vid första motgång. De ser i stället motgångar som en 

utmaning att gå vidare. De som ligger extremt högt på 

Persistence har dock en tendens att bli perfektionister, 

något som hindrar dem från att se nya lösningar på ett 

problem. De riskerar därför att uppfattas som envisa i 

negativ bemärkelse, snarare än uthålliga. 
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Tabell 1 (fortsättning) 

DOMÄN DIMENSION BESKRIVNING 

Karaktärsdrag     Self- 

directedness 

               

Beskriver en persons självbild, ansvarstagande och 

rådighet. 

            Personer som ligger lågt på Self-directedness har 

dålig självbild. De är självutplånande och har svårt att ta 

personligt ansvar. De är missnöjda, osäkra och allmänt 

omogna och har svårt att finna mening och innehåll i 

livet.  

           De som ligger högt på Self-directedness är trygga i 

sig själva och kan planera och ta ansvar för sina liv. De är 

initiativrika och kan lätt lösa problem och behöver inte se 

omedelbara resultat för att fortsätta nå de mål de förutsatt 

sig. 

    Cooperativeness 

               

Beskriver förmågan att samarbeta, att känna gemenskap 

och finna sin plats i en grupp. 

Lågt Cooperativeness tyder på bristande 

samarbetsförmåga, aggressivitet, hämndlystnad och 

svårigheter med sociala relationer. 

            De som ligger högt på Cooperativeness 

kännetecknas av hög empatisk förmåga, omtänksamhet 

och överseende med andras brister. De visar öppenhet och 

ärlighet i sitt umgänge med andra. 

Self-transcendence 

              

Beskriver en persons världsbild, förmågan att känna sig 

som en integrerad del i ett sammanhang större än den 

egna gruppen. 

           De som ligger extremt lågt på skalan Self-

transcendence saknar ofta intresse för t.ex. konst, musik 

och poesi. De känner ingen närmare samhörighet med 

omvärlden, varken med människor eller naturen och visar 

därför ingen entusiasm för att delta eller ge bidrag till 

humanitära aktiviteter. De uppfattas därför lätt som 

fantasilösa, självupptagna individualister. 

           De som ligger högt på Self-transcendence har lätt 

för att överskrida gränsen mellan sig själva och 

omvärlden. När de går in i en uppgift förlorar de lätt 

begrepp om tid och rum och kan därför uppfattas som 

tankspridda. Samtidigt har de förmågan att leva sig in i 

hur andra människor har det och har höga ideal. 

Not: tryckt med tillåtelse från Anthropedia Foundation (anthropedia.org).   

 

Forskning indikerar på att grad av värden på olika temperament- och karaktärsdrag kan ha ett 

samband med psykisk ohälsa, vilket beskrivs här nedan.  

 

Personlighetsdrag och psykisk ohälsa 

Forskning indikerar att låg Self-directedness är en indikator på ohälsa och ökar även risken 

för personlighetssyndrom (Cloninger et al., 1993; Garcia, 2011). Vidare tyder forskning på att 

de som uppvisar beroendeframkallande och impulsivt beteende skattar högt på Novelty 
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Seeking, medan humör och ångestsjukdomar är förknippat med högt på Harm Avoidance 

(Battaglia, Przybeck, Bellodi & Cloninger, 1996). Förutom Harm Avoidance har forskning på 

ångest kopplat till Cloningers biopsykosociala modell visat att lågt på Self-directedness har ett 

signifikant samband med symtom på ångest (Jiang, Sato, Hara, Takedomi, Ozaki & Yamada, 

2003; Jylhä & Isometsä, 2005). I Jiang et al. (2003) studie undersöktes korrelationen mellan 

trötthet, personlighet och ångest där resultaten visade, i linje med ovan nämnda forskning, att 

individer med hög ångest var benägna att ha högt på Harm Avoidance, lågt på Self-

directedness och var extremt utsatta för stressorer i livet, vilket lett till utmattning. Individer 

med personlighetsprofilen hög Harm Avoidance, låg Persistence och låg Self-directedness har 

även visat sig ha svårt för att återhämta sig efter svårigheter i livet, det vill säga, låg resilience 

(Eley, Cloninger, Walters, Laurance, Synnott & Wilkinson, 2013).   

Harm Avoidance och Self-directedness är vidare välkända sårbarhetsfaktorer för 

depression (Lahey, 2009; Farmer, Mahmood, Redman, Harris, Sadler & McGuffin, 2003), där 

det visats att individer med depression har högre Harm Avoidance och lägre Cooperativeness 

och Self-directedness än de som inte är deprimerade (Kusunoki et al., 2000).  Cloninger 

(2006) skriver i sin artikel att ungefär en tredjedel av deltagarna i hans studie som hade lågt 

på Self-directedness var deprimerade. Antalet lyckliga individer, av de som hade lågt på Self-

directedness och som inte hade högt på övriga karaktärsdragen Cooperativeness och Self-

transcendence, var 5 %,  men om både Self-directedness och Cooperativeness var förhöjt var 

lyckan mer frekvent (19 %). Slutligen hade människor som låg högt på alla tre karaktärsdrag 

den högsta andelen lycka (26 %) (Cloninger, 2006). Cloninger (2006) drar en slutsats om att 

utvecklingen av välbefinnande (närvaro av livstillfredsställelse och positiva emotioner och 

frånvaro av negativa emotioner), beror på kombinationen av alla tre karaktärsdrag; bristen på 

utveckling av någon av de tre karaktärsdragen lämnar en person utsatt för uppkomsten av en 

nedåtgående depressiv spiral. Dessa fynd indikerar på att ett samband mellan 

personlighetsdrag och psykisk ohälsa föreligger, frågan är om specifika personlighetsdrag 

också är en prediktor för datorspelsberoende. 

 

Personlighetsdrag och datorspelsberoende 

Personlighetsdrag utifrån teorier (t.ex. femfaktorteorin (Costa, McCrae & Kay, 1995)) och 

dess samband med datorspelsberoende är mer utbrett än sambandet mellan 

personlighetsdragen inom Cloningers biopsykosociala modell och datorspelsberoende. Inom 

forskning förknippas oftast datorspelsberoende med hög neuroticism (att vara ängslig, 

emotionell instabil, en kombination av hög Harm Avoidance och Novelty Seeking i 
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Cloningers modell) (Mehroof & Griffiths, 2010; Kuss & Griffiths, 2012), aggression och 

fientlighet och sensationssökande (vara risktagare och experimenterande med aktiviteter, hög 

Novelty Seeking i Cloningers modell) (Mehroof & Griffiths, 2010), introversion (tyst, 

reserverad) och impulsivitet (Kuss & Griffiths, 2012). Högre nivå av impulsivitet (hög 

Novelty Seeking i Cloningers modell) har specifikt visats vara relaterad till lägre nivåer av 

självreglering, som i sin tur är relaterat till högre nivåer av patologisk spelande (Liau, Neu, 

Gentile, Choo, Sim, Li & Khoo, 2015). Med andra ord kan självreglering hjälpa individen att 

kontrollera impulsivitet och patologisk datorspelande. Faktorer som vidare indikerar på att 

vara skyddsfaktorer för utvecklandet av datorspelsberoende är samvetsgrannhet (att vara 

målinriktad, noggrann; vilket är positivt associerad till Self-directedness i Cloningers modell) 

och extraversion (glad, sällskaplig, aktiv) (Kuss, van Rooij, Shorter, Griffiths & van de 

Mheen, 2013).  

Förutom den forskning som presenterats ovan är forskning på sambandet mellan 

personlighetsdrag i Cloningers biopsykosociala modell och datorspelsberoende inte lika 

utbrett som forskning kring personlighetens samband med internetberoende. Studier på 

internetberoende har visat att sensationssökande, som är ett personlighetsdrag likt Novelty 

Seeking, är förknippat med internetberoende och högre internetanvändning (Linn & Tsai, 

2002; Rahmani & Lavasani Gholamali, 2011). Individer med högt på skalan Novelty Seeking 

kan engagera sig i internetaktiviteter med högre motivation och upphetsning och särskilt 

onlinespel ger en mycket varierad virtuell miljö som uppfyller individens Novelty Seeking-

behov (kunna utforska och vara nyhetssökande) och därför kan hög Novelty Seeking vara en 

prediktor för stor internetanvändning hos individer (Chih-Hung, Ju-Yu, Cheng-Chung, Sue-

Huei, Kuanyi & Cheng- Fang, 2006). Att Novelty Seeking kan vara en prediktor för 

internetberoende har vidare bekräftats i ytterligare studier (Chih-Hung et al., 2006; Weinstein 

& Lejoyeux, 2010 ).  Forskning indikerar även på att Self-directedness är korrelerat med 

internetberoende, varpå Self-directedness kan predisponera förlorad kontroll över användning 

av internet (Montag, Jurkiewicz & Reuter, 2012; Montag et al., 2011; Weinstein & Lejoyeux, 

2010; Sariyska et al., 2014). Frågan är om huruvida dessa fynd kan generaliseras 

till datorspelsberoende.  

Sammanfattningsvis indikerar forskning på att specifika personlighetsdrag, 

särskilt högt på Harm Avoidance och lågt på Self-directedness, är relaterat till psykisk ohälsa, 

bland annat depression och ångest, och att specifika personlighetsdrag, främst högt på 

Novelty Seeking och lågt på Self-directedness, kan vara relaterat till datorspelsberoende. Som 

tidigare nämnt i föreliggande uppsats indikerar forskning på att datorspelsberoende är 
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relaterat till psykisk ohälsa, men huruvida specifika personlighetsdrag har ett samband med 

datorspelsberoende som sedan i sin tur har ett samband med psykisk ohälsa är inte beforskat, 

vilket utmynnar i föreliggande uppsats syfte och frågeställningar.  

 

Syfte 

Nuvarande forskning kring internetberoende är mer utbrett än forskning kring 

datorspelsberoende. Internet gaming disorder är för närvarande inte en diagnos i DSM-5 men 

den ingår i avsnitt 3, som ett potentiellt nytt tillstånd som kräver ytterligare forskning 

(American Psychiatric Association, 2014; Griffiths & Pontes, 2014; Király et al., 2014; 

Loton, 2016). I Socialstyrelsens lägesrapport (2015) beskrivs att vården skall vara 

individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och 

integritet (Socialstyrelsen, 2015). Genom att identifiera personlighetsdrag som har ett 

samband med datorspelsberoende och därför eventuellt kan vara riskfaktorer för att hamna i 

beroendet, är författarna till föreliggande uppsats förhoppning att behandling för denna 

målgrupp ska kunna bli mer individanpassad. 

 

Frågeställningar 

Studien grundar sig på två frågeställningar: 

(1) Vilka personlighetsdrag hos ungdomar har ett samband med datorspelsberoende, som i sin 

tur har ett samband med psykisk ohälsa?  

Tidigare empiri har indikerat på att det finns en skillnad mellan kön i datorspelsberoende och 

användandet av datorspel (Griffiths & Pontes, 2014; Kiraly et al., 2014; Ko et al., 2005; Kuss 

& Griffiths, 2012; Statens Medieråd, 2017; Rehbein et al., 2010; Rehbein et al., 2015), vilket 

utmynnar i föreliggande studies andra frågeställning:  

(2) Finns det ett samband mellan specifika personlighetsdrag och datorspelsberoende och 

finns det i sin tur ett samband med den psykiska ohälsan för pojkar respektive flickor? 

Föreliggande studie grundar sig på följande hypoteser: 

(1) datorspelsberoende är relaterat till psykisk ohälsa 

(2) specifika personlighetsdrag (hög Harm Avoidance och låg Self-directedness) är relaterat 

till psykisk ohälsa 

(3) specifika personlighetsdrag (hög Novelty Seeking och låg Self-directedness) har ett 

samband med datorspelsberoende som sedan i sin tur har ett samband med psykisk ohälsa 
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(3a) det finns en skillnad i sambandet mellan personlighetsdrag, datorspelsberoende och 

psykisk ohälsa mellan pojkar och flickor  

Metod 

Deltagare 

Ett bekvämlighetsurval av gymnasieskolor gjordes initialt i ett geografiskt begränsat område: 

Göteborg och Malmö. Från samtliga gymnasieskolor i städerna (skolor i Göteborg, n=53, 

skolor i Malmö, n=36) gjordes därefter ett slumpmässigt urval av fyra gymnasieskolor; två 

stycken i Göteborg och två stycken i Malmö, varpå två klasser på vardera skola erbjöds att 

delta. På grund av få antal elever i klasser i Göteborg, där en skola endast hade en klass att 

tillgå, gjordes ytterligare ett slumpmässigt urval där en till skola inkluderades i Göteborg. 

Samtliga fem gymnasieskolor framtogs på Sveriges gymnasium på gymnasium.se där 

gymnasieskolorna i Göteborg slumpades genom en slumpgenerator via Excel och samma 

procedur skedde för gymnasieskolorna i Malmö. Därefter gjordes ett klusterurval på grund av 

att de elever som tillfrågades delta i studien var naturligt grupperade som gymnasieklasser. 

Inklusionskriterier för att få delta var att eleverna ska gå i årskurs 3 på gymnasiet, vara minst 

18 år och behärska det svenska språket. Efter denna procedur deltog 123 gymnasieelever (71 

flickor, 48 pojkar, 3 annat, 1 ej angett) med en medelålder på 18.73 år (sd = 1.07) i studien. 79 

elever närvarade inte på lektionen när enkäten fylldes i, vilket gav studien ett bortfall på 39 %.  

 

 Mätinstrument 

                  Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R). Cloninger har 

utvecklat ett självskattningsformulär: Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R) 

som är en reviderad version av TCI med 238 påståenden som har sin utgångspunkt i både 

biologi och miljö och bygger på att personligheten är uppbyggd av fyra temperamentsdrag 

och tre karaktärsdrag (Cloninger et al., 1993) (se Tabell 1). Temperamentsdragen anses vara 

till större del biologiska, medan karaktärsdragen har inflytande av miljö och 

temperamentsdragen anses därför också vara relativt stabila över tid, medan karaktärsdragen 

utvecklas allt eftersom erfarenheter skaffas av olika slag (Angres, 2010). Var och en av de 

fyra temperamentsdragen och de tre karaktärsdrag har dessutom flera subskalor som 

ytterligare beskriver varje dimension. Genom att mäta personlighet med hjälp av Cloningers 

teori och hans testinstrument TCI-R kan sålunda både det biologiska och det miljöpåverkande 

i personligheten uppmätas (Angres, 2010). 
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Föreliggande studie har använt sig av en kortare version av TCI-R som är på 48 

påståenden och för var och en av de 48 påståendena skattar respondenterna i vilken 

utsträckning de vanligtvis verkar eller känner sig på en 5-punkts skala från 1-Helt fel till 5-

Helt rätt. En kontrollfråga finns med i den här versionen. Instrumentet har god användbarhet, 

validitet och reliabilitet och reliabilitetsvärden för temperamenstskalorna (Novelty Seeking, 

Harm Avoidance, Reward Dependence och Persistence) har uppmätts ligga mellan .56 till .85 

och reliabilitetsvärden för karaktärsskalorna (Self-directedness, Cooperativeness och Self-

transcendence) har uppmätts ligga mellan .75 till .84 (Brändström et al., 1998). 

Internet gaming disorder scale (IGDS9-SF). IGDS9-SF är ett kort psykometrisk 

verktyg på nio frågor baserat på de nio kriterier som finns rekommenderade som definition för 

det potentiella tillståndet Internet gaming disorder (IGD) enligt DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2014; Griffiths & Pontes, 2014; Király et al., 2014; Loton, 2016). IGDS9-SF 

bedömer svårighetsgraden av datorspelsberoende och dess skadliga effekter genom att 

undersöka både online- och/eller offline-spelaktiviteter som uppträder under en 12-

månadersperiod (Stavropolus, Beard, Griffiths, Bileigh, Gomex, & Pontes, 2017). Detta 

mätinstrument har visats ha god validitet (begreppsvaliditet, kriterievaliditet och samtidig 

validitet) samt god reliabilitet (Pontes & Griffiths, 2015). Det behövs dock fler studier för att 

konstatera ett brytvärde gällande antalet uppfyllda kriterier för datorspelsberoende (Loton, 

2016).  

En svensk version av IGDS9-SF, översatt av Ottosson, Lindskär och Harris på 

Blekinges kompetenscentrum, har använts i föreliggande studie för att eventuella brister i det 

engelska språket inte skall kunna begränsa deltagarnas förståelse av frågorna de besvarar.  

 Hospital Anxiety and Depression (HAD). HAD utvecklades av Zigmond och 

Snaith år 1983 för att identifiera fall av ångest och depression bland patienter i icke-

psykiatriska sjukhuskliniker; ångest och depression delades in i två subskalor: ångest (HADS-

A) och depression (HADS-D), båda innehållande sju items (Zigmond & Snaith, 1983). Varje 

item är ett påstående som följs av svarsalternativ på en skala mellan 0-3. Items gällande 

ångest (udda frågor) och depression (jämna frågor) beräknas separat där varje item kan ge 

mellan 0-3 poäng; 0-7 poäng talar ej för ångest, 8-10 poäng visar på att ångest möjligen 

föreligger och ≥11 talar för att ångest föreligger, det samma gäller för de sju items för 

depression; 0-7 poäng talar ej för depression, 8-10 poäng visar på att depression möjligen 

föreligger och ≥11 talar för att depression föreligger. Exempel på ett påstående som mäter 

grad av ångest är: Jag bekymrar mig över saker, varav dessa svarsalternativ ges: 0-Någon 

enstaka gång, 1-Av och till, 2-Ganska ofta, 3-Mestadels. Exempel på ett påstående som mäter 
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grad av depression är: Jag har tappat intresset för hur jag ser ut, varav dessa svarsalternativ 

ges: 0-Inte alls, 1-Delvis, 2-Till stor del, 3-Fullständigt. 

Bjellande, Dahlb, Haugc och Neckelmannd (2002) har i sin litteraturöversikt på 747 

artiklar undersökt mätinstrumentet HADs validitet; resultaten visade på att HAD har en god 

validitet vid screening för ångest och depression vid bedömningen av svårighetsgrad av 

symtom hos somatiska, psykiatriska och primärvårdspatienter men också den allmänna 

befolkningen. Reliabilitetsvärden för HADS-A varierade mellan .07 till .93 (mean .83), 

reliabilitetsvärden för HADS-D varierade mellan .63 till .90 (mean .82) och i majoriteten av 

artiklarna i litteraturöversikten uppmättes en god sensitivitet och specificitet (Bjellande et al., 

2002). 

 

Övriga mätinstrument 

Deltagarna fick även svara på nedanstående mätinstrument. Dessa kommer inte att analyseras 

i föreliggande uppsats utan kommer att analyseras i ett separat projekt av forskare vid 

Blekinge kompetenscentrum för att undersöka personlighetsdrag och datorspelsberoende i 

relation till bland annat depression, ångest, livstillfredsställelse och levnadsvanor. 

The satisfaction with life scale and the emerging construct of life satisfaction 

(SWLS). Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) grundade SWLS år 1985 och är flitigt 

använt för mätning av tillfredställelsens subjektiva komponent av välbefinnande (Pavot & 

Diener, 2008). SWLS har dessutom använts för att undersöka den subjektiva upplevelsen av 

livskvalité hos personer med allvarliga hälsoproblem (Pavot & Diener, 2008). 

Goda levnadsvanor gör skillnad. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

(HFS) skriver att de levnadsvanor som har störst betydelse för att människor ska bli sjuka är 

att använda tobak, dricka för mycket alkohol, att röra sig för lite och att äta ohälsosamt, vilket 

Goda levnadsvanor gör skillnad behandlar i sitt frågeformulär (Nätverket Hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård, 2014). 

 

Procedur 

För att besvara studiens frågeställningar har mätinstrument i form av en online-enkät använts. 

Författarna av föreliggande studie har i ett första skede fyllt i enkäten själva för att kontrollera 

tidsåtgång samt för att kunna vara förberedda på frågor som kan uppkomma från eleverna 

gällande påståenden och frågor i enkäten. Vidare har en pilotundersökning gjorts på tio 

bekanta till författarna, mellan åldrarna 18-23, där de fått fylla i enkäten för en ytterligare 
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kontroll av enkätens tidsåtgång och eventuella oklarheter som kan uppstå kring besvarandet. 

Därefter har rektorerna på gymnasieskolorna kontaktats där ett informationsbrev lästs upp för 

dem där information om vad studien handlar om, studiens syfte och innehåll förmedlats. Efter 

att ha fått rektorernas samtycke till att gå ut till klasser på gymnasieskolorna har författarna av 

föreliggande studie besökt klasserna. Online-enkäten har tilldelats gymnasieeleverna, som de 

besvarat på deras datorer eller mobiltelefoner. En extra dator och en extra mobiltelefon har 

tagits med till klasserna för att minska bortfall på grund av avsaknad av dessa. Deltagarna har, 

innan påbörjandet av enkätundersökningen, fått läsa ett informationsbrev (näst intill identiskt 

med den information som tilldelats rektorerna, se Bilaga 1), där de fått information om vad 

studien handlar om, studiens syfte och innehåll. Vidare har deltagarna informerats om det 

praktiska genomförandet det vill säga vilka metoder som används för insamling av data, vad 

ett deltagande innebär, att det är frivilligt att delta och att möjlighet till stöd efteråt 

tillhandahålls. Ordningen på enkäterna har slumpats i online-versionen av enkäten för att 

minska bias. Författarna har under ifyllandet av enkäten befunnit sig på plats som stöd och 

klargörande av eventuella oklarheter.  

 Samtliga deltagare i studien har tillhandahållit en biobiljett som tack för deras 

medverkan. 

 

Statistiska analyser 

För analys av den insamlade data har Pearson’s r korrelationsanalys används för att kunna 

testa studiens två första hypoteser och sedan har mediationsanalys innehållande linjära 

regressionsanalyser och multipla regressionsanalyser använts för att kunna pröva studiens 

hypotes 3 och 3a. Analyserna har gjorts i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 25. Vidare har gränssnitt för analys av effektstorlekar använts utifrån Fergusons 

rekommendationer, där >.03 är liten effektstorlek, >.24 medel effektstorlek, >.63 stor 

effektstorlek (Ferguson, 2009). 

Mediationsanalys. Mediationsanalys har sin grund i regressionsanalyser som testar 

samband mellan en prediktorvariabel (X) och en utfallsvariabel (Y) (Baron & Kenny, 1986) 

(se Figur 1). 
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Figur 1. Illustrering av en linjär regression med personlighetsdrag som prediktorvariabel och 

psykisk ohälsa som utfallsvariabel. Väg c benämns också som den totala effekten.  

 

I en mediationsanalys antas att effekten av sambandet mellan, till exempel personlighetsdrag 

och psykisk ohälsa, går genom en tredje variabel, en mediator (M) (Baron & Kenny, 1986). 

Med andra ord, används denna analysmetod för att undersöka hur sambandet mellan en 

prediktorvariabel (X) och en utfallsvariabel (Y) påverkas av en tredje variabel, (M) (Baron & 

Kenny, 1986; Preacher & Hayes, 2008). Sambandet mellan variabel X och Y, när mediatorn 

lagts till, benämns för c´ och är den direkta effekten. Den indirekta effekten är vägen a*b, där 

a är vägen mellan X och M och b är vägen mellan M och Y (Baron & Kenny, 1986; Preacher 

& Hayes, 2008). I figur 2 förtydligas modellen där föreliggande studies befintliga variabler 

satts in. 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. Illustrering av föreliggande uppsats mediationsmodell, där X har ett samband med M 

som har ett samband med Y. 

 

För att en variabel ska kunna benämnas för mediator bör fyra steg uppfyllas: det första steget 

är att prediktorvariabeln (personlighetsdrag) ska ha ett samband med utfallsvariabeln (psykisk 

ohälsa) (d.v.s. den totala effekten, väg c), det andra steget är att prediktorvariabeln ska ha ett 

samband med mediatorn (datorspelsberoende) (d.v.s. väg a), det tredje steget är att mediatorn 

ska ha ett samband med utfallsvariabeln (psykisk ohälsa) (d.v.s väg b) och det fjärde steget 

innebär att styrkan på sambandet mellan prediktorvariabeln och utfallsvariabeln minskar eller 
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försvinner när mediatorn läggs in i modellen (d.v.s den direkta effekten, väg c´ ska vara 

mindre än den totala effekten, väg c) (Baron & Kenny, 1986; Preacher & Hayes, 2008; 

MacKinnon, Fairchild & Fritz, 2007). Om sambandet försvinner (den direkta effekten är 0) 

har en fullständig mediation uppstått och mediatorn är därför den enda dominerande medlaren 

i modellen, men om sambandet har minskat kan signifikansen för den indirekta effekten (a*b) 

analyseras för att fastställa om mediation föreligger (Baron & Kenny, 1986; Hayes, 2009; 

Preacher & Hayes, 2008). För att räkna ut signifikansen av den indirekta effekten kan 

bootstrapping användas som metod när det både finns eller inte finns en normalfördelning i 

stickprovet (Hayes, 2009; Hesterberg, Monoghan, Moore, Clipson & Epstein, 2003; Preacher 

& Hayes, 2008). Metoden gör det möjligt att få ett empiriskt grundat konfidensintervall för 

den indirekta effekten genom att stickprovet omanalyseras tusentals gånger slumpmässigt och 

vid varje omanalys uppskattas en ny indirekt effekt (Hesterberg et al., 2003; Hayes, 2009). 

Om värdet 0 ligger inom det bootstrappade konfidensintervallet för den indirekta effekten kan 

en mediation inte fastställas (Hayes, 2009), det vill säga att den indirekta effekten inte är 

signifikant. Däremot kan även partiella mediationseffekter föreligga, det vill säga att 

mediatorn inte är den enda dominerande medlaren (MacKinnon et al., 2007). En partiell 

mediation föreligger om den direkta effekten fortfarande är signifikant, men där den indirekta 

effekten också är signifikant, det vill säga att mediatorvariabeln har en inverkan på utfalls- 

och prediktorvariabeln men att sambandet mellan dessa inte försvunnit utan endast minskat 

(MacKinnon et al., 2007). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna ville med sitt informationsbrev (se Bilaga 1) vara så transparenta som möjligt 

genom att ge information om vilka författarna är, studiens syfte, vad enkäterna avser att mäta, 

hur frågorna besvaras och tidsåtgång. Vidare informerades det i informationsbrevet om att 

deltagande är frivilligt, att respondenterna när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att 

ge några skäl och det förtydligades att det inte kommer påverka aktiviteter i skolan eller ge 

några andra negativa konsekvenser, detta på grund av att eleverna inte skall känna sig 

pressade till att delta. Däremot ställer sig författarna frågan om huruvida det försvårat för 

eleverna att avstå när författarna befunnit sig i klassrummen när enkäterna fylldes i. Förutom 

detta informerades det om att inga enskilda svar kan identifieras, att svaren förblir 

konfidentiella och att de redovisas på gruppnivå. Den information deltagarna behövt ge ut 

bedöms inte av författarna vara känsliga uppgifter, däremot har det i informationsbrevet 
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förtydligats att om deltagaren känt ett ihållande obehag av att besvara frågorna i enkäterna har 

det funnits stöd att tillhandahålla via elevhälsan. En ytterligare etisk aspekt författarna i 

föreliggande studie tagit i beaktande är att biobiljetter har tilldelats de som deltagit, vilket kan 

ses som betalning för information och huruvida det är etiskt godtagbart kan diskuteras. Vidare 

har den insamlade data från studiens övriga mätinstrument inte använts på grund av 

tidsmässig begränsning i utförandet av studien och även det är en aspekt författarna är 

medvetna om kan vara etiskt diskuterbart. Författarna har dock vägt in konsekvenserna av 

betalning för information och för ifyllandet av två extra formulär om levnadsvanor samt 

livstillfredsställelse och beslutat att inkludera dessa, eftersom datamaterialet kommer att 

användas i ett projekt som kan ge upphov till samhällsnyttig kunskap. Studien har dessutom 

granskats av och anpassats efter utlåtande från Etikkommittén Sydost. 

 

Resultat 

79 elever deltog inte på lektionen när enkäten fylldes i, vilket ger studien ett bortfall på 39 %. 

Av de 123 elever som besvarade enkäten var det 8 deltagare som inte besvarade enkäten 

IGDS9-SF, varpå dataanalysen gjorts på 115 deltagare, 60 % flickor (n=69), 37,4 % pojkar 

(n=43) och 2,6 % (n=3) identifierade sig som annat.  

Värden på Skewness och Kutorsis låg mellan -.45 - 1.61, respektive, -.66 - 1.99. Med 

andra ord var samtliga variabler normalfördelade och därför valdes parametriska statistiska 

metoder för samtliga analyser för hypotesprövning. 

 

Samband mellan studiens variabler  

För att undersöka sambandet mellan studiens variabler utfördes korrelationsanalyser med 

Pearsons korrelationskoefficient för både hela stickprovet och för pojkar respektive flickor. 

Resultatet presenteras i Tabell 2 och i Tabell 3.
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Tabell 2 

Korrelationskoefficienter, medelvärde, standardavvikelser (sd) och Cronbach’s α för samtliga variabler i studien för hela stickprovet 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Novelty Seeking (1) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Harm Avoidance (2) .13 - - - - - - - - - 

Reward Dependence (3) -.08 -.26** - - - - - - - - 

Persistence (4) .11 -.12 -.05 - - - - - - - 

Self-directedness (5) -.32** -.56** .25** .11 - - - - - - 

Cooperativeness (6) -.41** -.21* .21* .08 .41** - - - - - 

Self-transcendence (7) .07 -.13 .19* .27** -.02 -.20* - - - - 

Datorspelsberoende (8) .12 .16 .01 -.10 -.33** -.36** .05 - - - 

Depression (9) .18* .33** -.17 -.17 -.55** -.17 -.14 .27** - - 

Ångest (10) .21* .55** -.12 -.14 -.44** -.07 -.14 .09 .56** - 

Mean 25.76 19.10 15.28 17.25 24.34 24.36 13.98 13.57 .79 1.37 

Sd. 5.36 6.36 4.33 4.79 6.03 6.15 5.06 6.47 .46 .62 

Cronbach’s α 

 

.40 .79 .63 .72 .74 .74 .72 .91 .69 .81 

Not. * p<.05, ** p<.01.  
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Tabell 3 

Korrelationskoefficienter, medelvärde och standardavvikelser (sd) för samtliga variabler i studien för pojkar respektive flickor  

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Novelty Seeking (1) 

 

- 

 

.44** 

 

.26 

 

.39** 

 

.25 

 

.30* 

 

.21 

 

.12 

 

.05 

 

.12 

Harm Avoidance (2) .05 - -.01 -.10 -.23 .03 -.01 .47** .33* .40** 

Reward Dependence (3) -.11 -.29* - .15 .40** .48** .33* .01 -.06 -.14 

Persistence (4) .12 -.01 -.04 - .40** .31* .49** -.23 -.14 -.22 

Self-directedness (5) -.41** -.55** .25* .05 - .53** .21 -.53** -.57** -.55** 

Cooperativeness (6) -.50** -.19 .14 -.10 .48** - .16 -.42** -.23 -.31* 

Self-transcendence (7) .14 -.06 .13 .21 -.03 -.25* - .02 -.06 -.25 

Datorspelsberoende (8) .14 -.01 .04 .03 -.18 -.36** .11 - .51** .57** 

Depression (9) .15 .25* -.20 -.25* -.50** -.22 -.18 .19 - .65** 

Ångest (10) .09 .49** -.12 -.26* -.44** -.08 -.08 -.12 .48** - 

Mean 27.42 20.30 15.54 18.28 24.89 25.07 14.01 11.60 .80 1.52 

Sd. 5.23 6.17 4.18 4.51 5.71 6.18 4.90 4.89 .48 .56 

Mean 25.94 17.35 15.15 17.40 23.96 23.39 14.15 16.49 .71 1.12 

Sd. 5.34 6.36 4.53 5.01 6.52 6.02 5.45 7.51 .40 .61 

Not. * p<.05, ** p<.01. Pojkar = svarta celler, flickor = vita celler.
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Hypotes 1- datorspelsberoende är relaterat till psykisk ohälsa 

För att undersöka sambandet mellan datorspelsberoende och psykisk ohälsa användes 

Pearson’s r korrelationsanalys för totala stickprovet (se Tabell 2). Resultatet visar på en 

positiv signifikant korrelation mellan datorspelsberoende och depression (r=.27, p<.01) men 

inte med ångest (r=.09, p=.34). Det vill säga ju högre nivåer av datorspelsberoende desto 

högre nivåer av depression. Resultatet är delvis i linje med hypotes 1, datorspelsberoende är 

relaterat till depression men inte ångest. 

 

Hypotes 2- specifika personlighetsdrag (hög Harm Avoidance och låg Self-directedness) 

är relaterat till psykisk ohälsa 

Resultatet av Pearson’s r korrelationsanalys (se Tabell 2) visar att det finns en positiv 

signifikant korrelation mellan Harm Avoidance och depression (r=.33, p<.001) och likaså 

mellan Harm Avoidance och ångest (r=.55, p<.001), det vill säga högre nivåer av Harm 

Avoidance är relaterat till både högre nivåer av depression och ångest. Vidare korrelerar Self-

directedness negativt med både depression (r=-.55, p<.001) och ångest (r=-.44, p<.001), alltså 

är låg nivå av Self-directedness relaterat till högre nivåer av depression och ångest. Resultatet 

är i linje med hypotes 2, både Harm Avoidance och Self-directedness är relaterade till psykisk 

ohälsa. 

 

Hypotes 3- specifika personlighetsdrag (hög Novelty Seeking och låg Self-directedness) 

har ett samband med datorspelsberoende som i sin tur har ett samband med psykisk 

ohälsa 

För att kunna genomföra mediationsanalys måste samtliga variabler som ska vara med i 

analysen (prediktor-, utfalls - och mediatorvariabel) ha ett signifikant samband med varandra. 

Vilka dessa variabler kan vara togs reda på i Pearson’s r korrelationsanalys för hela 

stickprovet (se Tabell 2). Resultatet visar på att Novelty Seeking endast korrelerar positivt 

med ångest och depression och inte med datorspelsberoende (se Tabell 2), likaså finns det 

inget samband mellan övriga personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa, 

förutom en. Det är endast Self-directedness, datorspelsberoende och depression som har ett 

signifikant samband med varandra och därför är det den enda mediationsmodell som är möjlig 

att utföra en mediationsanalys på (se Figur 3). Analysen utfördes i fyra steg. I det första steget 

utfördes en linjär regressionsanalys med Self-directedness som prediktorvariabel och 

datorspelsberoende som utfallsvariabel för att få fram väg a (B=-.39, 95 % CI [-.59,-.18], 
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Standardized β=-.33, t=-3.74, p<.001, R2adjusted=.10). Nästa regressionsanalys gjordes på 

datorspelsberoende som prediktorvariabel och depression som utfallsvariabel för att få fram 

väg b (B=.02, 95 % CI [.01,.03], Standardized β=.27, t=2.99, p<.01, R2adjusted=.07). För att 

få fram den totala effekten, väg c, utfördes en regressionsanalys med Self-directedness som 

prediktorvariabel och depression som utfallsvariabel (B=-.05, 95 % CI [-.06,-.03], 

Standardized β=-.55, t=-6.93, p<.001, R2adjusted=.27). I det fjärde steget utfördes en multipel 

regressionsanalys där prediktorvariabeln Self-directedness och mediatorvariabeln 

datorspelsberoende utgjorde prediktorer för utfallsvariabeln depression, där den direkta 

effekten, väg c´, kunde utläsas (B=-.04, 95 % CI [-.06,-.03], Standardized β=-.51, t=-6.15, 

p<.001, R2adjusted=.30). För att mediation skall föreligga behöver sambandet mellan Self-

directedness och depression minska eller försvinna när mediatorvariabeln datorspelsberoende 

läggs till i modellen. Resultatet visar att det fortfarande finns ett signifikant samband mellan 

Self-directedness och depression som därmed tyder på att datorspelsberoende inte tycks vara 

mediator för depression (se Figur 3), däremot har sambandet mellan Self-directedness och 

depression minskat från B=-.05 till B=-.04 när mediatorn har lagts till i modellen, vilket kan 

tyda på en partiell mediation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Medationsmodell med Self-directedness som prediktorvariabel (X), depression som 

utfallsvariabel (Y) och där datorspelsberoende utgör mediator (M) i det totala stickprovet. De 

olika pilarna representerar de ostandardiserade regressionskoefficienterna.  

 

För att undersöka om en partiell mediation föreligger mättes den indirekta effekten med 5000 

bootstraps. Analysen visar att det inte finns en signifikant indirekt effekt för 

datorspelsberoende. Detta visar att datorspelsberoende inte är en mediator för depression i det 

Self-directedness 
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Depression 
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 c´=-.04 
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totala stickprovet. Resultatet är inte i linje med hypotes 3, varken Novelty Seeking eller Self-

directedness har både ett samband med datorspelsberoende och i sin tur ett samband med 

psykisk ohälsa i totala stickprovet.   

 

Hypotes 3a- det finns en skillnad i sambandet mellan personlighetsdrag, 

datorspelsberoende och psykisk ohälsa mellan pojkar och flickor. 

Resultatet på föregående hypotes visar att datorspelsberoende inte är en mediator för psykisk 

ohälsa för det totala stickprovet. För att undersöka vidare hur relationen mellan 

personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa ser ut för pojkar respektive flickor 

användes initialt Pearson’s r korrelationsanalys för båda könen (se Tabell 3). De elever som 

identifierat sig med annat togs inte med i analysen på grund av ett för litet antal (n=3). 

Resultatet av Pearson’s r korrelationsanalys för pojkar visar på fyra möjliga 

mediationsanalyser (Modell 1-4) där samtliga variabler har ett signifikant samband med 

varandra. Första mediationsanalysen utfördes på Modell 1 (se Figur 4) med Harm Avoidance 

som prediktorvariabel, datorspelsberoende som mediatorvariabel och ångest som 

utfallsvariabel. Samtliga vägar uppmättes: väg a (B=.58, 95 % CI [.23,.93], Standardized 

β=.47, t=3.37, p<.01, R2adjusted=.12), väg b (B=.08, 95 % CI [.03,.07], Standardized β=.57, 

t=4.47, p<.001, R2adjusted=.31), den totala effekten, väg c (B=.06, 95 % CI [.03,.09], 

Standardized β=.58, t=4.56, p<.001, R2adjusted=.14) samt den direkta effekten, väg c´, 

(B=.04, 95 % CI [.01,.07], Standardized β=.40, t=3.03, p<.01, R2adjusted=.43). Resultatet 

visar att det fortfarande finns ett signifikant samband mellan Harm Avoidance och ångest som 

därmed tyder på att datorspelsberoende inte tycks vara mediator för ångest, däremot har 

sambandet mellan Harm Avoidance och ångest minskat från B=.06 till B=.04 när mediatorn 

lagts till i modellen. För att undersöka om denna minskning är signifikant, det vill säga om 

partiell mediation föreligger, mättes den indirekta effekten med 5000 bootstraps. Analysen 

visar att det finns en signifikant indirekt effekt för datorspelsberoende, därmed är 

datorspelsberoende en partiell mediator i relationen mellan Harm Avoidance och ångest hos 

pojkar. 
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Figur 4. Modell 1 med Harm Avoidance som prediktorvariabel (X), ångest som 

utfallsvariabel (Y) och där datorspelsberoende utgör mediator (M) för pojkar. De olika pilarna 

representerar de ostandardiserade regressionskoefficienterna.  

 

Nästa mediationsanalys på pojkar utfördes på Modell 2 (se Figur 5) med Harm Avoidance 

som prediktorvariabel, datorspelsberoende som mediatorvariabel och depression som 

utfallsvariabel. Samtliga vägar uppmättes: väg a, (B=.58, 95 % CI [.23,.93], Standardized 

β=.47, t=3.37, p<.01, R2adjusted=.12), väg b (B=.03, 95 % CI [.01,.04], Standardized β=.51, 

t=3.79, p<.001, R2adjusted=.24), den totala effekten, väg c, (B=.03, 95 % CI [.01,.05], 

Standardized β=.45, t=3.27, p<.01, R2adjusted=.09) och den direkta effekten, väg c´, (B=.02, 

95 % CI [-.00,.04], Standardized β=.28, t=1.88, p=.067, R2adjusted=.29). Resultatet visar att 

det inte längre finns ett signifikant samband mellan Harm Avoidance och depression när 

mediatorn datorspelsberoende sätts in i modellen och sambandet mellan Harm Avoidance och 

depression har minskat från B=.03 till B=.02, vilket tyder på att mediation föreligger. För att 

undersöka om denna minskning är signifikant, mättes den indirekta effekten. Analysen visar 

att det finns en signifikant indirekt effekt för datorspelsberoende. Med andra ord är 

datorspelsberoende en partiell mediator i relationen mellan Harm Avoidance och depression 

hos pojkar.  

 

 

 

 

 

 

 

Harm Avoidance 

 (X) 

Ångest 

  (Y) 

 
 c´=.04 

   Den direkta effekten 

Datorspelsberoende 

(M) 

a=.58  b=.08 

Den totala effekten 

 c=.06 

 



 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Modell 2 med Harm Avoidance som prediktorvariabel (X), depression som 

utfallsvariabel (Y) och där datorspelsberoende utgör mediator (M) för pojkar. 

De olika pilarna representerar de ostandardiserade regressionskoefficienterna.  

 

Den tredje mediationsanalysen på pojkar utfördes på Modell 3 med Self-directedness som 

prediktorvariabel, datorspelsberoende som mediatorvariabel och depression som 

utfallsvariabel. Samtliga vägar uppmättes: väg a (B=-.72, 95 % CI [-1.08,.-.36], Standardized 

β=-.54, t=-4.06, p<.001, R2adjusted=.27), väg b (B=-.04, 95 % CI [-.05,-.02] , Standardized 

β= -.57, t=-4.70, p<.001, R2adjusted=.24), den totala effekten, väg c, (B=-.05, 95 % CI [-.07,-

.03], Standardized β=-.68, t=-5.87, p<.001, R2adjusted=.31) samt den direkta effekten, väg c´, 

(B=-.04, 95 % CI [-.06,-.02], Standardized β=-.57, t=-4.21, p<.001, R2adjusted=.46). 

Resultatet visar att det fortfarande finns ett signifikant samband mellan Self-directedness och 

depression, däremot har sambandet mellan Self-directedness och depression minskat från B=-

.05 till B=-.04 när mediatorn lagts till i modellen. För att undersöka om denna minskning är 

signifikant, mättes den indirekta effekten. Analysen visar att det inte finns en signifikant 

indirekt effekt för datorspelsberoende, således är datorspelsberoende inte en partiell mediator 

i relationen mellan Self- directedness och depression hos pojkar.  

Den sista mediationsanalysen på pojkar utfördes på Modell 4 (se Figur 6) med Self-

directedness som prediktorvariabel, datorspelsberoende som mediatorvariabel och ångest som 

utfallsvariabel. Samtliga vägar uppmättes: väg a (B=-.72, 95 % CI [-1.08,.-.36], Standardized 

β=-.54, t=-4.06, p<.001, R2adjusted=.27), väg b (B=.05, 95 % CI [.03,.07], Standardized 

β=.57, t=4.47, p<.001, R2adjusted=.31), den totala effekten, väg c (B=-.06, 95 % CI [-.09,-

.04], Standardized β=-.58, t=-4.55, p<.001, R2adjusted=.29) och den direkta effekten, väg c´, 

(B=-.04, 95 % CI [-.07,-.01], Standardized β=-.38, t=-2.71, p<.01, R2adjusted=.40). Resultatet 

visar att det fortfarande finns ett signifikant samband mellan Self-directedness och ångest, 
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däremot har sambandet mellan Self-directedness och ångest minskat från B=-.06 till B=-.04 

när mediatorn lagts till i modellen. För att undersöka om denna minskning är signifikant 

mättes den indirekta effekten. Analysen visar att det finns en signifikant indirekt effekt för 

datorspelsberoende, därmed är datorspelsberoende en partiell mediator i relationen mellan 

Self- directedness och ångest hos pojkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Modell 4 med Self-directedness som prediktorvariabel (X), ångest som 

utfallsvariabel (Y) och där datorspelsberoende utgör mediator (M) för pojkar. De olika pilarna 

representerar de ostandardiserade regressionskoefficienterna.  

 

För att vidare undersöka hur relationen mellan personlighetsdrag, datorspelsberoende och 

psykisk ohälsa ser ut för flickor användes initialt Pearson’s r korrelationsanalys (se Tabell 2). 

Resultatet visar att låg nivå av Cooperativeness har ett signifikant samband med 

datorspelsberoende hos flickor och hög nivå av Harm Avoidance, låg nivå av Persistence och 

låg nivå av Self-directedness har ett signifikant samband med både ångest och 

depression.  Detta visar däremot att det inte finns någon prediktorvariabel, mediatorvariabel 

och utfallsvariabel som tillsammans har ett signifikant samband med varandra och därför är 

en mediationsanalys inte möjlig att genomföra på ett stickprov bestående av endast flickor. 

Resultatet på samtliga analyser är i linje med hypotes 3a, det finns en skillnad i sambandet 

mellan personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa mellan pojkar och flickor.  

 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka personlighetsdrag hos ungdomar som har ett 

samband med datorspelsberoende, som i sin tur har ett samband med psykisk ohälsa. 

Eftersom tidigare forskning visar att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i 
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datorspelsberoende och användandet av datorspel (Griffiths & Pontes, 2014; Kiraly et al., 

2014; Ko et al., 2005; Kuss & Griffiths, 2012; Rehbein et al., 2010; Rehbein et al., 2015; 

Statens Medieråd, 2017), valdes det även att undersöka mediationseffekten av 

datorspelsberoende på relationen mellan personlighetsdrag och psykisk ohälsa för respektive 

kön. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att det fanns ett samband mellan både ångest och depression och 

datorspelsberoende (ungdomars grad av upptagenhet med att tänka på att spela, irritation när 

de inte spelar, behov av att spela för att vara nöjda etc.). Med andra ord, desto högre grad av 

datorspelsberoende, desto högre grad av ångest- och depressionsproblematik rapporterade 

ungdomarna. Detta är i linje med studiens Hypotes 1 och tidigare forskning som tyder på att 

ångestsyndrom är komorbid med datorspelsberoende (Cole & Hooley, 2017; Freeman, 2008; 

Ko et al., 2005) och forskning som tyder på att det finns ett samband mellan 

datorspelsanvändning och depressiva symtom (Messias et al., 2011; Ng & Wiemer-Hasting, 

2005). Vidare visade resultatet på att hög grad av Harm Avoidance, alltså benägenhet till att 

exempelvis vara rädd av sig, känna oro i nya situationer, vara pessimistisk och vara blyg är 

relaterat till högre nivåer av depression och ångest. Även låg Self-directedness, det vill säga 

att exempelvis ha låg självkänsla, ha svårt att ta personlig ansvar, ha svårt att finna mening 

och innehåll i sitt liv är relaterat till högre nivåer av depression och ångest. Detta är i linje 

med Hypotes 2 och tidigare forskning som tyder på att både höga nivåer av Harm Avoidance 

och låga nivåer av Self-directedness är förknippade med både ångest, depression och även 

ohälsa rent generellt (Battaglia et al., 1996; Cloninger, 2006; Cloninger et al., 1993; Farmer et 

al., 2003; Garcia, 2011; Kusunoki et al., 2000; Lahey, 2009; Juang et al., 2003; Jylhä & 

Isometsä, 2005). Resultatet visade vidare att låg nivå av Self-directedness har ett samband 

med datorspelsberoende, vilket går i linje med forskning som tyder på att samvetsgrannhet är 

en skyddsfaktor för utvecklandet av datorspelsberoende (Kuss et al., 2013). Self-directedness 

och samvetsgrannhet är positiv associerade till varandra och är egenskaper som mäter 

individens förmåga att vara målinriktad, noggrann, och att agera utifrån ens samvetsliga 

övertygelser (Garcia, 2011). Detta kan tyda på att utveckling av detta karaktärsdrag, i terapi 

eller annan form av behandling, skulle kunna leda till mindre datorspelsberoende.  

Resultatet visade således att endast personlighetsdraget Self-directedness både har ett 

samband med datorspelsberoende och psykisk ohälsa, varpå mediationsanalys utfördes med 

Self-directedness som prediktorvariabel, datorspelsberoende som mediator och depression 
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som utfallsvariabel. Resultatet av analysen visade att datorspelsberoende inte har en 

medierande effekt på sambandet mellan Self-directedness och depression för det totala 

stickprovet. Med andra ord, datorspelsberoende minskar inte den direkta effekten av Self-

directedness på depression. Detta kan bero på den starka effekten av Self-directedness på 

ohälsa (Garcia, 2011), eller möjligtvis på grund av könsfördelning där antalet pojkar varit 

färre än flickor. Studiens hypotes 3, att hög Novelty Seeking och låg Self-directedness har ett 

samband med datorspelsberoende som sedan i sin tur har ett samband med psykisk ohälsa var 

alltså inte i linje med resultatet. Datorspelsberoende hade ingen medierande effekt på 

relationen mellan Self-directedness och psykisk ohälsa och Novelty Seeking hade inget 

samband med datorspelsberoende, utan korrelerade enbart svagt med depression och ångest. 

Datorspelsberoendets medierande effekt mellan personlighetsdrag och psykisk ohälsa är inte 

beforskat, däremot tyder forskning på att högre nivåer av Novelty Seeking (lätt för att anpassa 

sig till förändringar, utforskande, nyhetssökande etc.) har ett samband med 

datorspelsberoende (Battaglia et al., 1996; Kuss & Griffiths, 2012; Mehroof & Griffiths, 

2010; Montag et al., 2011). Frågan är om hypotesen har en bristande grund eller om det kan 

vara brister i instrumentet. Cronbach’s α (reliabilitets värdet) för Novelty Seeking (se Tabell 

2) är lågt jämfört med andra variabler i instrumentet (TCI-R), vilket möjligtvis kan tyda på låg 

reliabilitet i skalan för Novelty Seeking i 48-item versionen. Huruvida det är hypotesen eller 

instrumentet som hade behövts modifieras kan föreliggande studie inte besvara. 

Resultatet skiljer sig däremot när analyser gjorts på ett uppdelat stickprov, med pojkar 

och flickor i separata analyser. Detta är i linje med forskning som tyder på att det finns 

könsskillnader i datorspelsberoende, där pojkar har ett mer utpräglat datorspelsanvändande 

jämfört med flickor (Griffiths & Pontes, 2014; Kiraly et al., 2014; Ko et al., 2005; Kuss & 

Griffiths, 2012; Statens Medieråd, 2017; Rehbein et al., 2010; Rehbein et al., 2015). 

Följande indikeras hos pojkar: hög nivå av Harm Avoidance (benägenhet till att exempelvis 

vara rädd av sig, känna oro i nya situationer, vara pessimistisk och vara blyg), låg nivå av 

Self-directedness (låg självkänsla, svårt att ta personligt ansvar, svårt att finna mening, 

innehåll i sitt liv etc.) är relaterade till datorspelsberoende (upptagenhet med att tänka på att 

spela, känsla av irritation av att inte spela, eskalerande behov av att spela för att vara nöjda 

etc.). Detta resultat har stöd i tidigare empiri då samband mellan hög nivå av Harm Avoidance 

och låg nivå av Self-directedness har visat sig ha ett samband med datorspelsberoende 

(Mehroof & Griffiths, 2010; Kuss & Griffiths, 2012), vilket resultatet i föreliggande studie 

också tyder på gäller för ett stickprov endast bestående av pojkar. Forskning har dessutom 

indikerat på att pojkar med lägre självkänsla och lägre daglig tillfredsställelse riskerar att 
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hamna i ett datorspelsberoende (Ko et al., 2005), varpå studiens resultat också indikerar på 

liknande komponenter där låg nivå av Self-directedness har ett samband med 

datorspelsberoende. Vidare visade resultatet på att hög Harm Avoidance, låg Self-

directedness och datorspelsberoende har ett samband med både ångest och depression, varpå 

fyra mediationsanalyser utfördes. Resultaten av analyserna visade att datorspelsberoende inte 

har en medierande effekt på sambandet mellan Self-directedness och depression, men att 

datorspelsberoende är en partiell mediator i relationen mellan Harm Avoidance och 

depression. Med andra ord tyder resultatet på att pojkar som har höga nivåer av Harm 

Avoidance kan riskera i högre grad än pojkar med låga nivåer av detta karaktärsdrag att 

hamna i ett datorspelsberoende som i sin tur leder till depression, däremot kan föreliggande 

studie med säkerhet inte fastställa kausalitet. Denna mediationseffekt visade på en medelstor 

effekt där variansen i Modell 2 förklarades av 29 % (av Harm Avoidance och 

datorspelsberoende) och övriga 71 %  av variansen i depression återstår vara oförklarat. 

Vidare förekom en partiell mediation på sambandet mellan Self-directedness och ångest. Med 

andra ord tyder resultatet på att pojkar som har låga nivåer av Self-directedness riskerar i 

högre grad än pojkar med höga nivåer av karaktärsdraget att hamna i ett datorspelsberoende 

som i sin tur leder till ångest, dock, som tidigare nämnt, kan kausalitet med säkerhet inte 

fastställas i föreliggande studie. En medelstor effekt uppmättes där variansen i Modell 4 

förklarades av 40 % och övriga 60 % av variansen i ångest är oförklarat. En ytterligare partiell 

mediation återfanns på sambandet mellan Harm Avoidance och ångest, det vill säga, resultatet 

indikerar att pojkar som har höga nivåer av Harm Avoidance riskerar i högre grad än pojkar 

med låga nivåer av karaktärsdraget att hamna i ett datorspelsberoende som i sin tur leder till 

ångest, ännu en gång bör det dock poängteras att kausalitet inte går att med säkerhet 

fastställas i föreliggande studie. Ännu en medelstor effekt uppmättes där variansen i Modell 1 

förklarades av 43 % och 57 %  av variansen i ångest är därmed oförklarat. Dessa resultat där 

tre mediationseffekter rapporterats för pojkar är nya fynd inom forskning och kan möjligtvis 

indikera på viktig kunskap inom detta ämnesområde som författarna av föreliggande uppsats 

bedömer behövs för att kunna uppnå en mer individanpassad behandling. Däremot vore det 

intressant att undersöka innehållet av den övriga varians som förklaras av Modell 1, 2 och 4 

för att ge en ökad kunskap om relationerna mellan personlighetsdrag, datorspelsberoende och 

psykisk ohälsa. En ytterligare aspekt värd att undersöka vidare är skillnader i de uppmätta 

mediationseffekterna i det totala stickprovet jämfört med stickprovet bestående av pojkar. 

Detta på grund av att en mediationseffekt inte indikerades i det totala stickprovet vilket 

möjligtvis kan bero på typ II-fel där de eventuella effekterna inte uppmätts, men det kan även 
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spekuleras i om de uppmätta effekterna i stickprovet bestående av pojkar beror på typ I-fel på 

grund av ett litet stickprov. Däremot är resultatet för pojkar i linje med tidigare empiri 

(Griffiths & Pontes, 2014; Kiraly et al., 2014; Ko et al., 2005; Kuss & Griffiths, 2012; Statens 

Medieråd, 2017; Rehbein et al., 2010; Rehbein et al., 2015), vilket tyder på att resultatet har 

en god tillförlitlighet, trots ett litet stickprov. 

För stickprovet bestående av flickor var mediationsanalys inte möjlig att utföra på 

grund av att specifika personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa inte 

tillsammans hade ett signifikant samband med varandra. Datorspelsberoende visade sig inte 

ha ett signifikant samband med psykisk ohälsa hos flickor. Det kan spekuleras i om detta 

beror på att datorspelsberoende inte är utbrett bland flickor, vilket rapporterats av Statens 

Medieråd (2017); kanske är det därför de negativa konsekvenserna av utbrett datorspelande på 

den psykiska ohälsan inte uppmätts i analys av ett stickprov bestående av flickor. Det kan 

vidare spekuleras i om resultatet hade sett densamma ut om ålder på flickorna hade varit lägre 

då forskning indikerar på att 98 % procent av flickor upp till 11-års åldern spelar datorspel, 

medan det enbart är under 5 % för flickor över 15 år (Statens Medieråd, 2017). I linje med 

detta indikerar forskning på att flickor spelar för att fördriva tiden (Ko et al., 2005), vilket 

möjligtvis är ytterligare något som tyder på att ett resultat, där ett samband mellan 

datorspelsberoende och psykisk ohälsa inte uppmätts, inte är oväntat.  

Däremot visade resultatet på ett signifikant samband mellan låg Cooperativeness 

(bristande samarbetsförmåga, aggressivitet, hämndlystnad, svårigheter med sociala relationer 

etc.) och datorspelsberoende (upptagenhet med att tänka på att spela, känsla av irritation av att 

inte spela, eskalerande behov av att spela för att vara nöjda etc.) i stickprovet bestående av 

flickor. Detta samband uppmättes även i det totala stickprovet samt i stickprovet för pojkar 

(se Tabell 2 och 3), dock är ett samband mellan karaktärsdraget Cooperativeness i Cloningers 

biopsykosociala modell (Cloninger, 1993) och datorspelsberoende ett oväntat fynd då tidigare 

forskning inte indikerat på ett sådant samband. Detta fynd kan möjligtvis förklaras av 

forskning som tyder på att det förekommer komponenter i datorspelande som är i linje med 

komponenter i låg Cooperativeness, exempelvis svårigheter med sociala relationer. Den 

anonymitet som datorspel skapar, ger dem som saknar sociala färdigheter en önskan om att 

skapa ett virtuellt liv för sig själva på internet, det vill säga att datorspel blir en ersättare för 

den verkliga sociala interaktionen (Griffiths, 1997; Stetina et al., 2011; Young, 1996). Vidare 

tyder forskning på att användare av onlinespel hellre spenderar tid i spelet än med vänner och 

har det lättare för att prata med människor i spelet än utanför spelet (Ng & Wiemer-Hastings, 

2005), vilket är i linje med Cloningers beskrivning av låg Cooperativeness (Cloninger, 1993). 
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Däremot bör det tas i beaktande att effektstorleken för detta samband bör undersökas och utan 

det bör resultatet tolkas med försiktighet.  

Vidare fanns det ett signifikant samband mellan hög nivå av Harm Avoidance (oro i 

nya situationer, pessimism, blyghet etc.), låg nivå av Persistence (svårighet att fullfölja arbete, 

ger lätt upp, blir lätt trött etc.), låg nivå av Self-directedness (låg självkänsla, svårighet att ta 

personligt ansvar, svårighet att finna mening och innehåll i sitt liv etc.) och både depression 

och ångest. Detta är delvis i linje med tidigare rapporterad empiri som tyder på att låg nivå av 

Self-directedness och hög nivå av Harm Avoidance har ett samband med ångest (Battaglia et 

al., 1996; Jylhä & Isometsä, 2005; Jiang et al., 2003), och likaså med depression (Lahey, 

2009; Farmer et al., 2003; Kusunoki et al., 2000; Cloninger, 2006). Att låg nivå av Persistence 

ska ha ett samband med psykisk ohälsa kan upplevas som ett oväntat fynd på grund av 

bristande forskning på sambandet mellan detta temperamentsdrag och psykisk ohälsa. 

Däremot kan sambandets förekomst förstås av att personlighetsprofilen hög Harm Avoidance, 

låg Persistence och låg Self-directedness tyder på en individ som ofta är orolig, har låg energi, 

låg ambitionsnivå, låg självkänsla och låg målmedvetenhet och därför har svårt att återhämta 

sig efter svårigheter i livet, det vill säga låg resilience (Eley et al., 2013). Resultaten för pojkar 

respektive flickor går i linje med hypotes 3a då skillnader påvisats i relationen mellan 

personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa mellan de olika könen. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis påvisades inga mediationseffekter för hela stickprovet. För stickprovet 

bestående av flickor fanns det inte möjlighet att göra en mediationsanalys på grund av 

avsaknad av samband mellan personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa.  För 

stickprovet bestående av pojkar uppmättes tre medelstora mediationseffekter: 

datorspelsberoende var en partiell mediator i sambandet mellan Harm Avoidance och ångest, 

Harm Avoidance och depression och Self-directedness och ångest. Resultatet indikerar på att 

låg nivå av personlighetsdraget Self-directedness och hög nivå av personlighetsdraget Harm 

Avoidance har ett samband med datorspelsberoende och har sedan i sin tur ett samband med 

psykisk ohälsa, vilket svarar på studiens första frågeställning: Vilka personlighetsdrag hos 

ungdomar har ett samband med datorspelsberoende, som sedan i sin tur har ett samband med 

psykisk ohälsa? Studiens andra frågeställning har också besvarats: Finns det ett samband 

mellan specifika personlighetsdrag och datorspelsberoende och finns det i sin tur ett samband 

med den psykiska ohälsan för pojkar respektive flickor? Föreliggande studies resultat 

indikerar på att det finns ett samband mellan specifika personlighetsdrag, datorspelsberoende 
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och att det leder till psykisk ohälsa hos pojkar men att det för flickor inte finns ett sådant 

samband. 

 

Styrkor och begränsningar 

Flera begränsningar kan rapporteras i studien. Initialt användes ett bekvämlighetsurval där två 

städer valdes ut, vilket kan ha begränsat studiens generaliserbarhet. Likaså kan det faktum att 

enbart ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet deltagit i studien begränsat möjligheten att uttala 

sig om huruvida det rapporterade resultatet gäller för övriga ungdomar i andra åldrar. 

Ytterligare något som kan ha minskat den externa validiteten är att föreliggande studie 

insamlat data på skolor och frågan är huruvida ungdomar som inte befinner sig i skolmiljön 

skiljer sig systematiskt i grad av datorspelsberoende och psykisk ohälsa. Det är inte alla 

ungdomar som väljer att studera på gymnasial nivå, vilket är en grupp föreliggande studie inte 

behandlar. Dessutom har tidigare forskning indikerat på att andelen elever som har högre 

skolfrånvaro är störst hos de med ett datorspelsberoende (Rehbein et al., 2015) och med ett 

bortfall i föreliggande studie på 39 % är frågan hur denna grupp ser ut och vad resultatet hade 

indikerat om de elever hade varit inkluderade.  

 En ytterligare begränsning i föreliggande studie är att den psykiska ohälsan 

begränsats till enbart depression och ångest där mätinstrumentet HAD använts för att mäta 

graden av psykisk ohälsa och deltagarnas välmående har inte undersökts. Frågan är hur 

deltagarnas välmående annars ser ut. Har de en god psykisk hälsa om de har låg grad av 

depression och/eller ångest och har de ett lågt välmående om de har höga nivåer av depression 

och/eller ångest?  

 Inför analys av datamaterialet kan en begränsning identifieras. Åtta ungdomar 

besvarade inte IGDS9-SF och var därför inte med i den statistiska analysen. Det kan 

spekuleras i huruvida detta beror på att deltagarna exempelvis inte identifierar sig som spelare 

och därför inte fyllt i enkäten eller om det finns andra möjliga orsaker till detta. Det kan även 

spekuleras i hur den data som gått förlorad kan ha påverkat föreliggande studies resultat. En 

ytterligare begränsning är att det var ett litet antal pojkar i relation till flickor som deltog i 

studien, vilket också är en aspekt som behöver tas i beaktande i tolkning av resultatet. Detta 

kan ses som en bieffekt av ett slumpmässigt urval, där möjligheten till kontroll över 

könsfördelning är limiterat. Vidare kan begränsningar med den valda statistiska 

analysmetoden identifieras. Trots att mediationsanalys är en metod som används frekvent 

(Baron & Kenny, 1986) har analysen fått kritik för att den inte mäter de indirekta effekterna 

och för att den har en låg power (Baron & Kenny, 1986; MacKinnon et al., 2007). Dessutom 
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gjordes analysen på tvärsnittsstudiedata, vilket begränsar möjligheten till att kunna dra 

slutsatser om kausalitet. För att kunna kontrollera för eventuella orsakssamband hade en 

experimentell eller longitudinell studie behövts göras. Däremot finns det starkt stöd i tidigare 

empiri att personlighetsdrag är avgörande för både livsval och livsstil (Battaglia et al., 1996; 

Cloninger, 2006; Kuss & Griffiths, 2012; Mehroof & Griffiths, 2010; Montag et al., 2011).  

 Flertalet styrkor kan också framhållas. Inledningsvis är en styrka att ett 

slumpmässigt urval av gymnasieskolor har gjorts vilket minskat påverkan av bias i studiens 

urval samt ökat graden av generaliserbarhet. Vidare har de valda mätinstrumenten ett gott stöd 

i empiri där god reliabilitet och validitet har uppmätts för TCI-R (Brändström et al., 1998), 

god reliabilitet, god begreppsvaliditet och kriterievaliditet har uppmätts för IGDS9-SF (Pontes 

& Griffiths, 2015) och god validitet, sensitivitet och specificitet har uppmätts för HAD 

(Bjellande et al., 2002). Vidare har författarna av föreliggande studie besvarat enkäterna 

själva och gjort en pilotstudie på tio personer vilket både kontrollerat för enkäternas 

eventuella oklarheter och de svårigheter som kan uppstå i samband med ifyllandet av 

enkäterna. I linje med det har författarna varit på plats i klassrummen där möjlighet till 

kontroll över extern påverkan (störande ljud, distraktioner etc.) funnits samt att oklarheter 

kring ifyllandet av enkäten direkt kunnat redas ut så att de inte kunnat påverka resultatet. 

Vidare har en extra dator och en extra mobiltelefon tagits med till klasserna för att minska 

bortfall på grund av avsaknad av dessa, vilket är ytterligare en styrka som minskat 

föreliggande studies bortfall. Därutöver har ordningen på online-enkäten slumpats för att 

minska bias. Avslutningsvis kan analysen av den indirekta effekten ses som en styrka på 

grund av att analysmetoden bootstrapping är en valid metod med hög power som minskar 

risken för typ I-fel (Hayes, 2009), dessutom är det en metod som både kan användas på ett 

stickprov som är normalfördelat och likaså om det inte är det (Preacher & Hayes, 2008).  

 

Avslutande kommentarer  

Vården skall enligt Socialstyrelsens lägesrapport sträva till att vara individanpassad och ges 

med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet (Socialstyrelsen, 

2015). Mer forskning bör göras på datorspelsberoende (American Psychiatric Association, 

2014) och med föreliggande studie har författarna gjort en ansats till att bidra med kunskap 

inom detta område. Föreliggande studie har identifierat personlighetsdrag som har ett 

samband med datorspelsberoende och dess samband med psykisk ohälsa och denna studie 

kan, tillsammans med tidigare forskning och förhoppningsvis framtida forskning inom 

datorspelsberoende, bidra med kunskap för att komma närmare en mer individanpassad 
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behandling. För att uppnå detta bör även kausalitet undersökas och fastställas, vilket 

föreliggande studie inte valt att göra. I linje med detta bör ytterligare forskning göras inom 

detta ämne, inte minst på könsskillnader. Vidare har deltagarna i föreliggande studie varit 

elever i årskurs 3 på gymnasiet och det hade varit av värde att framtida forskning även 

studerar hur relationerna mellan personlighetsdrag, datorspelsberoende och psykisk ohälsa ser 

ut i andra åldersgrupper, främst yngre åldersgrupper där datorspel är ännu mer utbrett (Statens 

Medieråd, 2017; Nordicom-Sverige Mediebarometer, 2016). Framtida forskning bör också 

behandla andra aspekter av psykisk ohälsa, förutom depression och ångest som föreliggande 

studie berört vilket kan vara ännu ett steg mot att kunna identifiera individers problematik och 

därmed kunna uppnå en mer individanpassad behandling.  
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 I 

Bilaga 1- Informationsbrev 

Till dig som är gymnasieelev och går i årskurs 3 

Information och förfrågan om deltagande i enkätundersökning 

Kunskap kring internetvanor är mer utbrett än kunskap kring datorspelsvanor (med datorspel 

menar vi aktiviteter som har spelats antingen på en dator/bärbar dator eller på en spelkonsol 

eller på någon annan slags apparat (t.ex. mobiltelefon, platta etc.) både online och/eller 

offline). Vi vill därför genomföra en enkätstudie med förhoppning att resultatet i studien kan 

leda till ökad kunskap inom detta område. 

  Enkäterna kommer att mäta/utvärdera elevernas personlighet, datorspel och 

andra levnadsvanor samt fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande. När man 

svarar på sådana frågor kan det hända att det känns lite obehagligt under tiden, ibland kan det 

även kännas lite obehagligt efteråt. Kontakta elevhälsan om du upplever ett större och mer 

ihållande obehag. De flesta frågor är flervalsfrågor medan en del frågor besvaras genom att 

man anger en siffra för i vilken grad olika påståenden överensstämmer med dig. Att besvara 

enkäterna tar ca 30 minuter. Det kommer att finnas personer på plats under testtillfället som 

svarar på frågor och ger stöd. Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett. 

  Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan avstå från att delta eller när som 

helst avbryta ditt deltagande utan att ge några skäl. Om du väljer att avstå eller avbryta ditt 

deltagande kommer detta inte att påverka dina aktiviteter i skolan eller att få några andra 

negativa konsekvenser. 

  Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Resultatet kommer redovisas i en examensuppsats på gruppnivå, inga enskilda 

svaranden kan identifieras. Uppgifterna kommer att sparas till 2025. Ansvarig är Blekinge 

kompetenscentrum.   

  Vi heter Popak Razavioun och Daria Muhammad och går på Linnéuniversitetet i 

Växjö och läser sista terminen på psykologprogrammet. I utbildningen ingår att skriva ett 

masterarbete, vilket är anledningen till denna enkätundersökning. Tillsammans ingår vi och 

vårt examensarbete som ett delprojekt  i en större forskningsstudie mellan Landstinget 

Blekinge och Göteborgs Universitet som har som målsättning att öka kunskapen kring 

välbefinnande, datorspel och andra levnadsvanor. Har du några frågor så hör gärna av dig. 
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