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Sammanfattning/ Abstract 

Det har under en längre period pågått debatter och diskussioner huruvida våldsamma spel 

påverkar en individs aggressionsnivå. Tidigare forskning visar att det finns ett signifikant 

samband mellan aggression och spelandet av våldsamma spel. Men det finns även forskare 

som kommit fram till motsatt resultat. Andra har dessutom kommit fram till att våldsamma 

spel minskar våldsamt beteende och depression hos unga vuxna. Syftet med denna 

undersökning var att, med hjälp av 76 deltagare mellan åldrarna 19-49 år, undersöka vidare på 

om det finns ett samband mellan deltagarnas aggression och uppfattningen att man spelar 

våldsamma spel. Detta utfördes genom att skicka ut enkäter till ett universitet i södra Sverige, 

där man frågade efter deltagarnas fem mest spelade spel sen högstadiet. Därefter undersöktes 

huruvida det fanns ett samband mellan hur våldsamma dessa fem spel uppfattades av 

deltagarna och deras aggressionsnivå. Resultatet visade på ett icke-signifikant samband 

mellan aggression och uppfattningen att man spelar våldsamma spel. Resultatet var icke-

signifikant även när relationen kontrollerades för kön. Dock får man ha i åtanke när man läser 

denna undersökning att urvalet har på grund av tidsbrist valts ut med ”bias”, då bara ett fåtal 

studenter fick möjlighet att medverka i undersökningen och undersökningen har inte heller 

tagit hänsyn till externa faktorer angående deltagarnas övriga välmående.  

 

For a longer period of time there have been debates and discussions about whether or not 

violent games affect the level of aggression in individuals. Earlier research shows that there is 

a significant conjunction between aggression and the habit of playing violent games. 

Nevertheless there are scientists whose results show quite the opposite. Others have come to 

the conclusion that violent games decrease violent behaviors and depression in young adults. 

The purpose of this study was, with the help of 76 participants between the ages of 19-49; to 

look into if there is a conjunction between the participant’s aggression and the perception that 
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they play violent games. This was done by sending out surveys to a university in the south of 

Sweden which consisted of questions about their five most played games since high school. 

This proceeded with an examination with the purpose being to explore whether or not there 

was a conjunction between how violent these five games were perceived to be by the 

participants and their aggression. The results showed a none-significant conjunction between 

aggression and the perception that an individual plays violent games. The result was none-

significant even when gender was added as a control variable to the conjunction. However it 

is important to have in mind that the participants were biasedly chosen due to lack of time and 

only a smaller number of students were given the opportunity to participate and external 

factors such as the overall well-being of the participants were not taken into consideration. 
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Introduktion 

Inom psykologin definieras aggression som olika beteenden vilket kan resultera i fysisk eller 

psykisk skada emot den enskilda individen, andra människor eller objekt i närheten. 

Aggression kan ta uttryck på olika sätt: verbalt, fysiskt och emotionellt (Behar, Hunt, Ricciuti, 

Stoff & Vitiello, 1990). Våldsamma spel, tv-program, filmer, internetsidor och musik beskylls 

ofta för att vara anledningen till unga människors aggression samt våldsamma handlingar av 

olika slag. En beskyllning som visat sig inte vara helt obefogad då forskning har kommit fram 

till att våld i media är en stark faktor som leder till ökad aggression samt våldsamt beteende i 

samhället (Bushman & Huesmann, 2012). Enligt Critical Gaming Project – som är en hemsida 

grundad av ett universitet i Washington vars syfte är att erhålla statistiska uppgifter vad gäller 

elektroniska spel så som TV-spel och datorspel – så är elektroniska spel mer vanligt och mer 

lättillgängligt. Man beräknar exempelvis att 68% av Amerikanska hushåll spelar antingen TV-

spel eller datorspel. Man har också sett att försäljningen av elektroniska spel växte med 22.9% 

i 2008 till 11.7 miljarder dollar. Detta är en fyrdubbling av försäljningen sedan 1996 (Hämtad 

29 januari 2015). Våldsamma spel är en form av media som blivit beskylld för att vara en 

faktor gällande exempelvis skolskjutningar och det möjliga sambandet mellan dessa två har 

forskats om. Resultatet gällande denna forskning visar dock på en oklarhet gällande om det 

finns ett samband eller inte (Ferguson, 2008). Exempelvis förnekas relationen mellan dessa av 

Ferguson (2008) som påstår att det inte fanns någon signifikant relation mellan våldsamma 

spel och skolskjutningar.  Hofmann (2013) påstår å andra sidan att våldsamma spel, samt 

våldsamma tv-program/filmer ”föder” aggressivt beteende mer specifikt den våldsamma 

typen av aggressivt beteende. Han tar upp möjligheten och faktumet att ”psykiskt störda” 

människor har tillgång till vapen ökar risken för exempelvis barn och ungdomar att bli skjutna 

i en impulsiv våldsam akt. Fortsättningsvis diskuterar han effekterna av att möjligen göra sig 

av med eventualiteten för vem som helst att kunna inneha vapen och möjligheten att kunna 
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förbjuda våldsamma spel, tv-program/filmer (Hofmann, 2013). Detta är bara en del av 

diskussionen som länge cirkulerat kring huruvida våldsamma spel skulle ligga bakom den 

ökade aggressionen som helhet även i det ”verkliga samhället” samt hur denna aggression 

visar sig (Ferguson, 2008). 

 

Det finns stöd för att våldsamma spel är skadliga och påverkar individer mer än vad man 

tidigare trott (Anderson & Bushman, 2001; Anderson et al., 2010; Sherry, 2001). Studier har 

utförts både teoretiskt samt som experiment för att undersöka huruvida aggressionen påverkas 

nämnvärt efter att man spelat våldsamma spel.  

 

Det finns experiment som använt sig av fysiologiska responser. I följande experiment 

undersökte man hur spelarna reagerade gällande pupillernas utvidgning när de såg offer 

utsättas för våld. Pupillernas utvidgning/ Pupillary Dilation Response är ett tecken på en 

emotionell reaktion, i detta fall sympati för offret. Resultatet visade på att det finns en 

signifikant korrelation mellan ökad aggression och våldsamma spel, dock inte ökad 

våldsamhet vilket är en aspekt av aggression. Den här studien fann att könen inte påverkades 

av de våldsamma spelen annorlunda vilket existerande stereotyper möjligen skulle kunna tro 

(Arriaga, Adriao, Madeira, Cavaleiro, e Silva, Barahona & Esteves, 2014). Fraser stödjer vad 

detta experiment kom fram till, att våldsamma spel påverkar aggressionen hos individer som 

spelar, och utförde ett eget experiment. Den studien undersökte prosocialt beteende – det vill 

säga beteendet att göra något som ger nytta åt en annan person – gentemot främlingar efter att 

individerna spelat våldsamma spel. Resultatet blev att det prosociala beteende gentemot 

främlingar påverkades av våldsamma spel och att kön i det här fallet spelade roll. Fraser 

påstår att en minskning av det prosociala beteendet är relaterat med mängden empati. Om det 

prosociala beteendet påverkas negativt av våldsamma spel skulle av följd även empatin för 
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andra människor minska och aggressionen öka. Denna studie visade på att kvinnor i allmänhet 

hade högre empati och ett mer prosocialt beteende än männen. När båda könen spelat 

våldsamma spel var kvinnorna fortsättningsvis mer empatiska och prosociala än männen. 

Alltjämt säger författarna att detta visar på en könsskillnad gällande aggression, att mäns 

aggression påverkas mer av våldsamma spel än vad kvinnor gör (Fraser, Padilla-Walker, 

Coyne, Nelson & Stockdale, 2011). Resultatet gällande könsskillnaden, att män blir mer 

aggressiva än kvinnor är något som även stöttas av Kim (2010) som utförde ett experiment 

där man undersökt huruvida våldsamma spel gör individer mindre känsliga för våld. Här 

pekar resultatet på att individer blir mindre känsliga för våld samt att, som Fraser kom fram 

till, män påverkades mer av detta än kvinnor. Ett experiment utfört i Kina stärkte förgående 

experiment då även dess resultat blev att det fanns en tydlig skillnad i hur kvinnor och män 

påverkas av våldsamma spel. I en undersökning som fokuserade på könsskillnader bland 

kinesiska barn, upp till tretton, efter att de spelat våldsamma spel blev resultatet att pojkars 

aggression påverkades markant mer än flickors. Pojkarna blev mer aggressiva och var 

fortsättningsvis känsligare för att påverkas av yttre aggressivt stimuli (Tian & Qian, 2014).  

Att det finns skillnader i aggression hos könen stöttas av flera studier, både experiment och 

undersökningar. Men precis som gällande andra ämnen finns det motsägande studier som 

påstår motsatsen, att det inte finns någon könsskillnad.  

 

Det har sagts att det inte är våldsamma spel som gör individer aggressiva utan tvärtom att det 

är aggressiva personligheter som drar sig till våldsamma spel (Bushman & Huesmann, 2014). 

Sett utifrån stereotyper skulle med andra ord män i regel vara mer aggressiva än vad kvinnor 

är. Förutsatt att det stämmer skulle detta stärka vad somliga studier påstår om att mäns 

aggression är mer lättpåverkat av våldsamma spel. Kvinnor skulle enligt stereotyper inte spela 

spel i allmänhet. För att undersöka huruvida detta är mer än en stereotyp utförde Norris ett 



Alice Hernandez, 911130-5968, ah223au@student.lnu.se 
Fanny Lundgren, 930522-3340, fl222ei@student.lnu.se 
 

6 
 

experiment med enbart kvinnliga deltagare. Resultatet visade där på att kvinnor som spelade 

spel var mer aggressiva än kvinnor vars datornanvändning centrerade sig mer kring olika 

sociala nätverk. Kvinnorna som spelade datorspel uppfattade deras online miljö som mindre 

vänlig men fick uppleva mindre sexism i jämförelse med kvinnor som inte spelade. För att 

förtydliga var den största skillnaden mellan kvinnor som spelade och kvinnor som inte 

spelade att kvinnor som spelade visade sig vara mer aggressiva än de som inte gjorde det 

(Norris, 2004).   

 

Norris är dock inte den enda som utgått ifrån stereotyper gällande den möjliga relationen 

mellan våldsamma spel och aggression. Följande experiment med deltagare från ett 

universitet utgick från ”avataren”, med andra ord karaktären som deltagaren agerar som i 

spelet. Experimentet gick ut på att undersöka huruvida deltagaren ”primades” av vilket kön 

”avataren” hade. Detta gick till på följande sätt: deltagaren fick spela spel med en slumpvist 

utvald ”avatar” och aggressionen blev sedan mätt i mängd stark sås denne gav till en annan 

deltagare som inte gillade stark mat. Ju mer stark sås, desto högre aggression. Resultatet 

visade att både män och kvinnor som spelade som den manliga ”avataren” visade på markant 

högre aggression än de som spelat som den kvinnliga. Med andra ord var det inte spelarens 

kön som påverkade aggressionen utan snarare könet på ”avataren” där en manlig ”avatar” 

påverkar alla deltagares aggression och gör de mer aggressiva (Yang, Huesmann & Bushman, 

2014). 

 

Ännu en undersökning, som publicerades i april 2014, gjordes då man via telefon intervjuat 

4,500 personer i åldrarna 14 och uppåt som ansåg sig själva som ”gamers” och 500 personer 

som inte ansåg sig vara ”gamers”. Deltagarna delades upp i tre grupper: ungdomar (14-18år) 

unga vuxna (19-39år) samt äldre vuxna (40+). Genomsnitt antal timmar spelade var 6 
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timmar/vecka. Undersökningen mätte tre delskalor av aggression: fysisk aggression, ilska och 

verbal aggression (Breuer, Festl & Quandt, 2014). Detta mättes genom användning av en tysk 

version av Buss-Perry Scale (Herzberg, 2003). Breuer, Festl och Quandts (2014) 

undersökning mätte också deltagarnas spelande där de fick betygsätta vilka spel de gillade 

mest utifrån olika kategorier. Främst fokuserade undersökningen på action- och ”first-person 

shooter”-spel, då dessa kategorier ansågs vara våldsamma. ”First-person shooter”-spel innebär 

att bildskärmen motsvarar spelfigurens synfält, och där skjutvapen spelar en stor roll. 

Resultatet visade på en liten men signifikant relation mellan fysisk aggression och action- 

samt ”first-person shooter”-spel, även efter att man kontrollerade för samtliga kovariater: self-

efficacy, socialt stöd, utbildning och kön. Denna association var starkast hos gruppen 

ungdomar (14-18år). Det visade sig även att gruppen ungdomar (14-18år) hade signifikant 

högre aggressionsnivå i delskalan fysisk aggression och att det var dem som främst föredrog 

action- och ”first-person shooter”-spel. 

 

Whitbourne och Kyoko (2013) stärker Breuer, Festl och Quandt (2014) resultat gällande 

åldersskillnader eftersom att även deras undersökning som riktade sig emot individer mellan 

18-80 år visade på att individens anledning till att spela samt vilken typ av spel skiftade 

mellan åldrarna.  

 

Andersson och Dill gjorde en undersökning bestående av två studier varav en studie var ett 

experiment angående våldsamma spel, aggression och kriminalitet. Den första studien visade 

på ett starkt samband mellan våldsamma spel och aggression, samt kriminalitet. Detta gällde 

speciellt för män med aggressiva karaktärsdrag. När man kontrollerade för akademiska 

prestationer fanns det dock inget samband mellan detta och antal timmar som man spelar 

våldsamma spel. I andra studien som var ett experiment kom man fram till att genom att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bildsk%C3%A4rm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Synf%C3%A4lt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skjutvapen
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utsätta individer för grafiskt våldsamma spel ökar man aggressiva tankar och beteenden hos 

individen. Studien som helhet stämmer med General Affective Aggression Model, som 

förutspår ökad aggression hos individer som utsätts för våldsamma spel. Anderson och Dill 

använde sig av en enkät vid namn Video Game Questionnaire för samtliga studier, på följande 

sätt: de tog frågorna ”Hur våldsamt är spelets innehåll?” och ”Hur ’blodigt/gory’ är spelets 

grafik?” för de fem spelen. Sedan multiplicerades dessa frågor med tidsvariablerna som är en 

sammansättning av frågorna ”Hur ofta har du spelat det spelet de senaste månaderna?”, ”Hur 

ofta spelade du detta spel under första och andra året på gymnasiet?”, ”Hur ofta spelade du 

detta spel i klass 8 och 9?” och ”Hur ofta spelade du detta spel i klass 7 och 8?” (Andersson & 

Dill, 2000). I denna undersökning användes enbart medelvärdet för frågorna ”Hur våldsamt är 

spelets innehåll?” och ”Hur ’blodigt/gory’ är spelets grafik?”. Från den variabeln fick man 

sedan fram ett medelvärde.  

 

Aggression är dock bara en av de negativa bi-effekter av våldsamma spel som stöds av 

forskning. Andra bi-effekter som undersökts har varit depression samt en minskning av 

känslighet för våld. Båda dessa bi-effekter skulle i sin tur kunna leda till högre aggression. 

Desto lägre känslighet hos en individ för våld desto mindre reagerar hen på olika former av 

våldsamheter vilket i sin tur kan vara olika former av aggression. Även depression skulle 

kunna leda till högre aggression. Mer ingående information om forskning som på olika sätt 

kontrollerat för detta finns nedan. Ytterligare undersökning har kontrollerat en möjlig relation 

mellan våldsamma spel och depressions-symptom. Författarna till denna undersökning 

analyserade data samlade från 5,147 femteklassare samt deras målsmän från tre städer i USA. 

I denna undersökning kontrollerade man för kön, etnicitet, huruvida deltagaren var mobbad, 

huruvida individen ofta ställs inför våldsamma situationer, blir hotad med våld, 

familjestruktur samt inkomst för familjen. Resultatet visade på att pojkar, oavsett etnicitet, 
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som rapporterade att de spelade ”högvåldsamma” spel mer än två timmar per dag visade på 

fler symptom som hör ihop med depression än de som rapporterade att de spelade 

”lågvåldsamma” spel två timmar per dag (Tortolero, Peskin, Baumler, Cuccaro, Elliott, 

Davies, Lewis, Banspach, Kanouse & Schuster, 2014).  

 

Men det finns även de som hävdar att detta resultat är ensidigt och enbart speglar 

offentlighetens åsikter och att det inte finns några skadliga effekter av våld i datorspel 

(Ferguson, 2007, 2013 & Markey, Markey & French, 2014). I The Hitman study fann 

Ferguson återigen att våldsamma spel inte leder till ökad aggression snarare att det minskade 

det våldsamma beteende samt depression bland unga vuxna (Ferguson & Rueda 2010).  

 

Ovanstående undersökningarnas/experimentens resultat skiljer sig markant från varandra och 

nämnda resultat är bara en del av det som existerar. Tidigare nämnda artiklar påstår att 

våldsamma spel gör individer mer aggressiva medan andra påstår motsatsen. Ett antal resultat 

visar på att kön påverkar, det vill säga att kvinnor och män påverkas/reagerar olika på 

våldsamma spel. Trots detta gick APA, “American Psychology Association”, ut med att man 

borde minska våldet i datorspel och annat interaktivt, media riktade emot barn och ungdomar 

(APA, 2005). Det är de skiftande resultaten som gör att det fortfarande är relevant att fortsätta 

undersöka relationen mellan våldsamma spel, aggression och huruvida kön spelar roll eller ej. 

 

Frågeställning och hypotes  

F1) Finns det något samband mellan aggression och uppfattningen om att man spelar 

våldsamma spel? 

 

H1) Det finns ett signifikant samband mellan aggression och uppfattningen om att man spelar 
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våldsamma spel.  

 

H2) Det finns ett signifikant samband mellan kön, aggression samt uppfattningen att man 

spelar våldsamma spel. 

 

Metod 

Deltagare och procedur 

Totalt svarade 100 individer på enkäten och av dessa var 24 stycken bortfall, då deltagarna 

glömt att besvara en fråga, avbrutit sin medverkan efter att ha svarat på halva enkäten eller 

gett orimliga svar, exempelvis skrev en individ att hen var två år gammal. Slutligt antal 

deltagare blev 76. Deltagarna svarade på enkäten via Internet och alla var studerande på 

samma universitet. Åldrarna skiftade mellan 19 och upp till 49 medel = 24,57, SD = 5,142. 

Utländska studenter som inte talar svenska fick inte möjlighet att svara på enkäten och därför 

kan det påstås att alla deltagare talade svenska och med största sannolikhet antingen bor/har 

bott i Sverige. Detta för att minimera risken för kulturella skillnader eftersom att det finns 

undersökningar som visar på att det finns kulturella skillnader gällande aggression 

(Severance, Bui‐Wrzosinska, Gelfand, Lyons, Nowak, Borkowski, Soomro, Soomro, Rafaeli, 

Treister, Lin & Yamaguchi, 2013). Urvalet var tillgänglighetsurval med studenter från olika 

institutioner för att få större variation på deltagarnas kön, åldrar och så vidare. På grund av att 

det var en relativt liten undersökning erbjöds ingen kompensation för deras deltagande.  

 

I den här undersökningen skickades en enkät ut till studenter på ett universitet i södra Sverige. 

Urvalet blev ett icke slumpmässigt urval, då enkäten skickades ut till ett fåtal lärare som 

senare vidarebefordrade enkäten till sina elever. Lärarna valdes ut manuellt, en för varje 

inriktning i universitetet: samhällsvetenskap-idrottsvetenskap, socialt arbete, polisutbildning, 
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lärarutbildning, teknologi-matematik, ekonomi och hälsa. Totalt skickades förfrågningen till 

35 lärare, varav 17 svarade att de skulle vidarebefordra enkäten till samtliga av sina elever. 

Övriga lärare hade inte möjlighet att vidarebefordra enkäten medan andra valde att inte 

vidarebefordra enkäten på grund av irrelevans för deras undervisningsämne eller språkbarriär. 

Deltagarna fick informationen att studien handlade om attityder till elektroniska spel för att i 

minimal utsträckning påverka deras svar. Deltagarna blev även informerade om att de skulle 

förbli anonyma och att medverkan var helt och hållet frivillig. Möjligheten att avbryta sin 

medverkan innan enkätsvaren skickats in fanns, dock fanns det ingen möjlighet att ångra sig 

efter att enkätsvaren skickats in. Av svaren från dessa enkäter skapades följande variabler som 

alla användes för att undersöka relationen mellan aggression och våldsamma spel samt hur 

kön påverkade: aggression (beroende, kontinuerlig variabel), gameratingviolence (oberoende, 

kontinuerlig variabel) och kön (oberoende, nominal variabel). Variabeln aggression består av 

det sammanlagda poängen på Buss-Perry testet för aggression (AH Buss & MP Perry, 1992). 

Variabeln gameratingviolence var medelvärdet för uppfattningen av hur våldsamma spelen 

var respektive hur våldsamma deltagarna var. Den variabeln räknades ut på följande sätt: 

Svaren på dessa frågor (”Hur våldsamt är spelets innehåll?” och ”Hur ’blodigt/gory’ är spelets 

grafik?”) i Video Game Questionnaire, bilaga II, lades ihop och delades sedan med tio för att 

få medelvärdet. Variabeln gameratingviolence visade sig vara normalfördelad när man 

kontrollerade för det i Explore i SPSS. Även variablerna aggression och kön var 

normalfördelade. Alltså behövdes inga variabler transformeras.  

 

För att svara på hypoteserna användes korrelationstest för att pröva sambandet mellan 

aggression, uppfattningen att man spelar våldsamma spel i relation till kön. Samt så användes 

ett independent t-test för att undersöka normalfördelningen i variablerna som användes.  
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Tabell 1. Standardavvikelse och medelvärde för män och kvinnor som deltog uppdelat i ålder, 

aggression och gameratingviolence.  

 Man Kvinna Statistik 

Ålder M=25,82  

 

SD=6,350 

M=23,32 

 

SD=3,172 

t (76) = 2,171, p<,033 

Aggression M=1,018 

 

SD=,536 

M=,703 

 

SD=,314 

t (74) = 3,057, p<,003 

Gameratingviolence M=3,451 

 

SD=1,297 

M=3,025 

 

SD=,920 

t (54) = 1,267, p<,211 

 

Not. Tabellen visade på att alla grupper är normalfördelade.  

 

Enligt tabellen så kan man se att standardavvikelsen (SD) skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Även medelvärdena skiljer sig, då de kvinnliga deltagarna är något yngre än de 

manliga. Samt visar tabellen på att variablerna inte är skeva och är med andra ord 

normalfördelade.  

 

Material 

För enklare förståelse av enkäten kan man dela upp enkäten i två delar, där den första delen 

handlade om mätning av spelvanor och uppfattning om de spel deltagarna spelat mest. Första 

delen av enkäten heter Video Game Questionnaire (se bilaga II). Frågorna handlade om vilka 

fem spel deltagarna har spelat mest under en längre period. Därefter löd en rad frågor om 

deras uppfattning till dessa spel vad gäller grafisk våld och innehåll. Enkäten använde sig 

huvudsakligen av skalor med sju steg, där nummer ett var “sällan eller aldrig” och nummer 

sju var “ofta”. Enkäten frågar också efter hur ofta deltagarna uppfattar att de spelade samtliga 

fem spel under högstadiet, gymnasiet samt den senaste månaden. Enligt Statens Medieråd 

(http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersmarkning-av-datorspel/) så krävs en 

åldersgräns på 12 år för spel som innehåller någon form av våld. Följande citat var en 
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beskrivning på hur våldet får se ut:  

 

“Spel i denna kategori kan innehålla våld av en lite mer explicit karaktär som är riktat mot 

fantasifigurer. Allt våld mot människoliknande figurer eller igenkännliga djur ska fortfarande 

vara icke-explicit. Nakenhet av en något mer explicit karaktär får förekomma. Eventuellt 

grovt språk måste vara av milt slag och får inte innehålla några sexuella svordomar.”  

 

Detta var anledningen till att Video Game Questionnaire frågar deltagarna efter de spel som 

de har spelat sedan tidigast sjunde klass, det vill säga högstadiet. Därefter undersöktes 

huruvida det fanns ett samband mellan medelvärdet på dessa fem spel och den uträknade 

aggressionsnivån. Eftersom undersökningen huvudsakligen gick ut på att ta reda på 

deltagarnas egen uppfattning huruvida spelen som de spelade var våldsamma eller inte, så var 

frågorna utformade på så sätt att deltagarna fick ge subjektiva svar. Huruvida deltagarna 

uppfattade att de spelade våldsamma spel eller inte räknades ut på följande sätt:  

 

Gameratingviolence är varje deltagares medelvärde på hur våldsamma de uppfattar att deras 

fem spel var. Medelvärdet fick man fram genom att dela den sammanlagda poängen för 

frågorna: ”Hur våldsamt är spelets innehåll?” och ”Hur ’blodigt/gory’ är spelets grafik?”, 

vilket sedan dividerades med tio. Anledningen till att de dividerades med tio var för att dessa 

två frågor ställs en gång per spel, det vill säga totalt fem gånger. När man kontrollerade för 

variabeln gameratingviolence så visade resultatet på ett högt Chronbach’s alpha på 0,841. 

Detta resultat fick man fram genom att kontrollera för de frågor som gameratingviolence 

består av, för alla fem spelen.  

 

Andra delen av enkäten heter Buss-Perry Scale och skulle huvudsakligen mäta aggression i 
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personlighet. Chronbach’s alpha kontrollerades för denna enkät med syfte att kontrollera så att 

frågorna mäter vad de var menade att mäta. De enskilda delskalorna visade på ett 

Chronbach’s alpha på följande siffror om något av dessa items blev raderade: 0,542, 0,649, 

0,638 och 0,475. Den totala Chronbach’s alpha visade på 0,646 vilket var acceptabelt. Denna 

enkät var relevant på grund av att den mäter aggression som personlighetsdrag, det vill säga 

“trait” istället för att mäta känslan för tillfället, “state”.  Skalan består av fyra faktorer som 

rankas från 0-1 där 1 var max. Skalan mäter de fyra olika aspekter som aggression presenteras 

i: fysisk aggression (påstående 1-9), verbal aggression (påstående 10-14), ilska (påstående 15-

21), samt hotfullhet (påstående 22-29). Deltagarna fick då 29 påståenden som besvarades i en 

skala med fem steg, där nummer ett var ”väldigt olikt mig” och nummer fem ”väldigt likt 

mig”. För detta ändamål har enkäten översatts från original-språket Engelska till Svenska av 

Lindqvist, Dåderman och Hellström (2005). Dessa svar skrevs sedan manuellt in i Buss-Perry 

Scale som fanns tillgänglig elektroniskt och på så sätt räknades deltagarnas resultat ut vad 

gäller aggression. Buss-Perry skalan går från 0 till 1, där 1 var den högsta graden av 

aggression (AH Buss & MP Perry, 1992), se bilaga III. 

 

Resultat 

Den första hypotesen var att det finns ett signifikant samband mellan aggression och 

uppfattningen om att man spelar våldsamma spel. Gällande första hypotesen användes ett 

korrelationstest för att undersöka huruvida det fanns några möjliga samband mellan de två 

variablerna, uppfattning om våldsamma spel och aggression. Resultatet blev slutligen att 

variabeln uppfattning om våldsamma spel inte kunde förutspå aggression R=,096, N=54, 

p=,490, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Sambandet mellan uppfattning om våldsamma spel och aggression. 
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Variabler                 Mean                      Std. Error                       T                                Sig. 

Aggression            ,865                       ,328                                ,096                           ,490 

Gamerating-      3,301                    1,187                                ,096                           ,490 

violence 

 

Not. Tabellen visar resultatet på ett korrelationstest där man undersökte huruvida 

aggressionen påverkades av deltagarens uppfattning av att hen spelade våldsamma spel.  

 

Andra hypotesen var att det finns ett signifikant samband mellan uppfattningen om att man 

spelar våldsamma spel och aggression i relation till kön. En correlation gjordes för att 

undersöka det möjliga sambandet mellan dessa variabler. Korrelationen visade på att 

sambandet mellan uppfattningen om våldsamma spel och aggression inte påverkades i relation 

till kön r= ,051, p=,719. 

 

Analyserna motbevisade fortsättningsvis båda hypoteserna i och med att resultatet i denna 

undersökning visade på att det inte fanns något samband mellan uppfattning om våldsamma 

spel och aggression i relation till kön. 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida aggression korrelerade med uppfattningen 

om att man spelar våldsamma spel och även kontrollera denna relation med variabeln kön. 

Den första hypotesen som enbart undersökte ett möjligt samband mellan uppfattningen om att 

man spelar våldsamma spel och aggression visade inte på något signifikant samband mellan 

dessa variabler. Man kan alltså med denna undersökning stärka Ferguson och The Hitman 

Study (2010), som påstod att våldsamma spel inte leder till ökad aggression. Dock skiljer sig 

dessa undersökningar från varandra i och med att denna undersökning inte tar hänsyn till 
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deltagarnas övriga psykiska tillstånd, exempelvis depression, vilket Ferguson gör. Ferguson 

har även påstått att våldsamma spel kan minska våldsamt beteende hos individen som spelar, 

vilket denna undersökning inte kan konstatera.  

 

Den andra hypotesen undersökte sambandet mellan uppfattning om att man spelar våldsamma 

spel och aggression i relation till kön. Även detta resultat visade på att det inte fanns något 

samband mellan dessa tre variabler. Detta gör att även denna hypotes skiljer sig från redan 

existerande undersökningar. Till skillnad från Fraser så stödjer inte denna undersökning att 

det finns en könsskillnad och att mäns aggression påverkas mer av våldsamma spel än 

kvinnors. Även i Breuer, Festl och Quandts (2014) undersökning konstaterade man att det 

finns ett signifikant samband mellan våldsamma spel (”first-person shooter”-spel och action-

spel) och olika delskalor i aggression, speciellt physical aggression. Som tidigare nämnt 

använde författarna sig också av Buss-Perry Scale för mätning av aggression.  

 

Andersson och Dill (2000) fann i sin undersökning att det fanns ett samband mellan 

våldsamma spel, aggression och kriminalitet. Deras resultat skiljer sig från denna 

undersökning gällande relationen mellan aggression och våldsamma spel. Kriminalitet var 

dock ingenting denna undersökning tog upp. Hopf, Huber och Weiß (2008) utförde dock en 

två år longitudinel studie där man undersökte huruvida utsättandet för våld i olika medier 

påverkade studenters våldsamma beteende samt kriminalitet senare i livet. De kom fram till 

att den största riskfaktorn för att ungdomar skulle bli kriminella senare i livet var just 

våldsamma spel samt att frekvensen spelade stor roll. Ju mer de utsatte sig för någon form av 

våld oavsett vilken form av media det kom ifrån desto mer aggressiva och kriminella blev 

dessa barn vid 14 års ålder.  
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Eftersom denna undersökning pekar på ett icke-existerande samband mellan uppfattningen att 

man spelar våldsamma spel och aggression i relation till kön så går denna undersökning även 

emot Tian och Qias (2014) resultat. Deras experiment visade på att pojkar var mer aggressiva 

och känsligare att påverkas av yttre aggressivt stimuli än flickor. Vilket i sin tur kan vara del 

av förklaringen till skillnader i resultat. Dock får man ha i åtanke att det kan finnas möjliga 

kulturskillnader och att deltagarna i Tian och Qians undersökning var markant yngre än 

deltagarna i denna undersökning. Tian och Qian använde sig av kinesiska barn upp till tretton 

år och i denna har man använt sig av svenska studenter mellan 19-49 år. Om det 

fortsättningsvis finns andra klargjorda kulturella skillnader mellan exempelvis Kina och 

Sverige är en intressant frågeställning inför framtida undersökningar.  

 

Tidigare forskning har undersökt på fysiologiska responser genom att operationalisera 

deltagarnas sympati genom mätningar av utvidgning av deras pupiller när de såg offer för 

våld (Arriaga, Adriao, Madeira, Cavaleiro, e Silva, Barahona & Esteves, 2014). I nuvarande 

studie har dock inte några fysiologiska responser hos deltagarna mätts överhuvudtaget, vilket 

gör att man med denna undersökning varken kan stärka eller försvaga deras påstående att det 

finns en signifikant korrelation mellan ökad aggression och våldsamma spel. 

Operationaliseringen av aggression kan ha ”bias” eftersom att det är självrapporterad 

aggression.   

 

Whitbourne och Kyoko undersökte individer i åldrarna mellan 18-80 och deras resultat visade 

på att individernas anledningar och med den typen av spel skiftade mellan åldrarna 

(Whitbourne & Kyoko, 2013). 

 

Nämnvärt är också att Aggression Questionnaire som undersökningen använt sig av gjordes år 
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1992. Den svenska versionen översattes 2005 (Lindqvist, Dåderman & Hellström). Enkäten 

har alltså inte uppdaterats på 22 år och skulle behöva det för att bättre passa in i dagens 

samhälle. Kritiken som gavs var subjektiv men relevant samt något att ha i åtanke vid fortsatt 

användning av denna enkät. En del deltagare var missnöjda med översättnigen av enkäten och 

menade att ord som ”brushuvud” (”hothead” i originalversionen) och ”krutdurk” (”powder 

keg” i originalversionen) var vilseledande och kunde misstolkas. Författarna valde att inte 

utforska den möjliga relationen mellan de olika delskalorna i aggression och uppfattningen 

om våldsamma spel. Detta på grund av att underlaget i form av tidigare forskning inte ansågs 

vara tillräcklig. Mer information hade behövts för att denna infallsvinkel skulle kunna 

undersökas. Tidsaspekten var även en faktor som spelade stor roll då det hade behövts mer tid 

för att kunna göra en reliabel, konkret och korrekt undersökning. Undersökningen hade för få 

deltagare för göra jämt fördelade grupper för att kunna kontrollera huruvida vissa delskalor 

påverkades mer eller mindre. Chronbach’s alpha för vår variabel aggression visade på 0,646 

vilket sågs som ett acceptabelt värde. 

 

Även Video Game Questionnaire fick kritik från deltagare som är värd att ta upp inför fortsatt 

användning. Enkäten tog inte hänsyn till exempelvis mobilspel, som många deltagare 

poängterade att de spelar. Dock får man ha i åtanke att variabeln gameratingviolence, som 

används i undersökningen, har ett Chronbach’s alpha på 0,841. Fortsättningsvis har 

författarna av denna undersökning inte använt sig av Video Game Questionnaire på samma 

sätt som Andersson och Dill. Variabeln som användes för att räkna ut deltagarnas uppfattning 

om hur våldsamma deras spel är var inte densamma som den Andersson och Dill använde sig 

av. Skillnaden mellan variablerna var att Andersson och Dill använde sig av tidsaspekten 

medan denna undersökning inte gjorde detta.  
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Deras variabel var medelvärdet för frågorna ”Hur våldsamt är spelets innehåll?” och ”Hur 

’blodigt/gory’ är spelets grafik?” för de fem spelen, som sedan multiplicerades med 

tidsvariablerna: ”Hur ofta har du spelat det spelet de senaste månaderna?”, ”Hur ofta spelade 

du detta spel under första och andra året på gymnasiet?”, ”Hur ofta spelade du detta spel i 

klass 8 och 9?” och ”Hur ofta spelade du detta spel i klass 7 och 8?”. I denna undersökning 

användes enbart medelvärdet för frågorna ”Hur våldsamt är spelets innehåll?” och ”Hur 

’blodigt/gory’ är spelets grafik?”.  

 

I enkäten som skickades ut fanns möjligheten att skriva ner kommentarer angående 

undersökningen. Detta gjordes för att få ett intryck hur deltagarna uppfattade undersökningen 

som helhet. Deltagna fick informationen om att enkäten handlade om attityder till spel, och 

blev inte informerade om att det specifikt handlade om aggression i samband med våldsamma 

spel. På grund av detta så var det många deltagare som kommenterade att de tyckte att det inte 

fanns tillräckligt många alternativ i vad för kategori som deras spel ingick i. Exempelvis hade 

många velat ha alternativen ”strategi”, ”pussel” och ”rollspel”, men egentligen hade detta 

varit irrelevant för undersökningen.  

 

Ytteliggare en synpunkt som är värd att tas upp är urvalet och deltagarna. Deltagarnas ålder 

skiljer sig markant ifrån varandra och man måste ha i åtanke att det möjligvis finns en stor 

skillnad i vad till exempel en 19-åring spelar i jämförelse med en 49-åring. Exempelvis har 

Whitebourne och Kyoko (2013) samt Breuer, Festl och Quandts (2014) visat på att åldern 

påverkar hur individen påverkas av spel. Trots detta så har denna undersökning inte tagit 

hänsyn till att ålder kan vara en faktor som påverkar relationen mellan aggression och 

uppfattningen om våldsamma spel. Detta för att fördelningen av deltagarnas åldrar var väldigt 
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snedfördelad, samt fanns det inte tillräckligt många deltagare för att dela upp dem i lika 

fördelade åldersgrupper. Detta till skillnad från kön där det finns lika många män som 

kvinnor, vilket leder till ett mer reliabelt resultat. Uppskattningsvis så fick 700 studenteder 

möjlighet att svara på enkäten, varav 76 studenter valde att medverka i undersökningen. Detta 

innebär att väldigt få studenter valde att medverka, så resultatet på denna studie endast kan 

appliceras på de som svarat på enkäten och inte generaliseras. Författarna har gjort ett 

bekvämlighetsurval, trots att ett slumpmässigt urval hade varit mer reliabelt eftersom det då 

inte hade funnits någon ”bias”. Undersökningen har inte heller tagit hänsyn till deltagarnas 

övriga välmående, exempelvis oberoende psykisk ohälsa på grund av att resurser för detta 

saknades.  

 

Man måste ha i åtanke att denna undersökning utgick ifrån deltagarnas individuella 

uppfattning om vad som är våldsamt vad gäller elektroniska spel varierar. Denna subjektivitet 

kan vara betydelsefull eftersom olika spel påverkar människor olika. Men det kan också göra 

så att denna undersökning uppfattas som irrelevant eftersom man inte utgått ifrån verklig fakta 

på vilka spel som är våldsamma, utan istället utgått ifrån deltagarnas åsikter. Man har i 

tidigare undersökningar inte alltid gått efter deltagarnas uppfattning om vad de anser är 

våldsamt av spelen de spelar. Exempelvis så har man inte gått efter deltagarnas uppfattning 

om vad som är våldsamma spel i Breuer, Festl och Quandts (2014) undersökning. Istället så 

ansågs dem att alla spel som faller under kategorin action- och ”first-person shooter”-spel 

vara våldsamma.  

 

För framtida förbättring av denna undersökning så skulle man exempelvis ta hänsyn till fler 

variabler som skulle påverka sambandet mellan uppfattning om våldsamma spel och 

aggression. Exempelvis skulle man kunna inkludera tidsvariabeln och på så sätt använda sig 
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av Video Game Questionnaire på samma sätt som Andersson och Dill (2000).  Även 

tillvägagångsättet för att få deltagare skulle kunna optimeras via att använda sig av ett 

slumpmässigt urval snarare än ett bekvämlighetsurval för att göra resultatet mer reliabelt. 

Antalet deltagare är ingenting författarna kunde kontrollera, fler hade dock varit bra i och med 

att det kunnat ge möjligheten att i framtiden undersöka huruvida åldern påverkade sambandet 

mellan uppfattningen om våldsamma spel och aggression, vilket stöds av tidigare forskning 

(Whitebourne & Kyoko, 2013). Fler deltagare skulle möjligtvis leda till en större chans att ha 

ungefär lika många män som kvinnor. Man skulle även kunna undersöka närmare huruvida de 

möjliga kulturskillnader påverkar sambandet mellan uppfattningen om våldsamma spel och 

aggression, vilket viss forskning har stöttat (Severance, Bui‐Wrzosinska, Gelfand, Lyons, 

Nowak, Borkowski, Soomro, Soomro, Rafaeli, Treister, Lin & Yamaguchi, 2013). Ytterligare 

förbättring vore att undersöka delskalorna i Buss-Perry (1992) samt hur dessa skiljer sig 

beroende på ålder, kön, tidsaspekt, kulturskillnader och så vidare. Sambandet mellan 

uppfattningen om våldsamma spel och aggression hade varit mer reliabelt om man kunnat 

kontrollera för ovanstående variabler samt om könen hos deltagarna varit mer jämnfördelade.  

 

Framtida forskning 

Med tanke på resultaten som kommit fram i den här undersökningen, samt baserat på resultat 

som tidigare forskare kommit fram till finns det fler intressanta möjligheter för framtida 

forskning inom detta ämne. Man kunde som sagt inte se något samband mellan uppfattning 

om att man spelar våldsamma spel och aggression i relation till kön, vilket tidigare nämn 

forskning pekar på. Men det skulle vara intressant att göra vidare forskning på Yang, 

Huesmann och Bushmans (2014) resultat som visade på att det inte var spelarens kön som 

spelar roll vad gäller ökad aggressionsnivå, utan könet på ”avataren” som hen spelar. Med 

Yang, Huesmann och Bushmans (2014) resultat så kan man alltså spekulera vidare på om det 
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kanske är uppbyggnaden av avataren i sig och inte nödvändigtvis våldet i spelet som påverkar 

spelarens aggressionsnivå. Med andra ord så vore det intressant att undersöka vidare på andra 

möjliga faktorer som kan påverka en individs aggressionsnivå vad gäller våldsamma spel, och 

inte bara ålder och könet på deltagaren. Går man sedan efter Tear och Nielsens (2014) resultat 

så borde man även diskutera vidare på tidsaspekten, det vill säga hur länge en individ kan 

spela våldsamma spel utan att det är skadligt för hen. Man kan spekulera huruvida det är 

möjligt att omstrukturera våldsamma spel med syfte att minimera de aspekter som 

forskningen påstår är skadligt för spelarna. Ytterligare möjligheter finns i att undersöka inte 

bara hur spel korrelerar med aggression utan även undersöka huruvida våldsamma spel kan 

påverka en individ på ett positivt sätt, som man exempelvis gjorde i The Hitman study. Man 

skulle även kunna fortsätta undersöka det möjliga sambandet mellan skolskjutningar och 

våldsamma spel vars resultat pekat på både att det finns ett samband samt att det inte finns 

(Ferguson, 2008 & Hofmann, 2013). 

 

Slutsats 

Slutligen så kan man med denna undersökning konstatera att det inte finns ett signifikant 

samband mellan aggression och uppfattning om att man spelar våldsamma spel, inte heller i 

relation till kön vad gäller deltagarna som medverkade i denna undersökning. Men, som 

tidigare nämnt, så finns det många externa faktorer och metodologiska brister som denna 

undersökning inte tagit hänsyn till, därför bör resultaten från nuvarande studie ses med 

försiktighet. 
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