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Locus of control och aggressioner vid datorspelande. 

Finns det någon koppling? 

  
Desireé Nilsson och Therese Åkerlind  

 

 

Aggression är en känsla och beteende som visar sig både i kroppsliga 

uttryck, som muskel spänningar, och förändringar i humöret för att 

antingen skydda sig mot hot eller försöka försvara sin känsla av 

kontroll. Studien undersökte hur individer som spelade våldsamma 

datorspel uppfattade sin aggression, och ifall kontrollokus (locus of 

control) hade betydelse för fyra olika typer av aggressioner, verbal, 

fysisk, intern eller extern. Fyra hypoteser utformades. Enkäten som 

skickats ut via e-mail, besvarades av hundrasex individer och bestod 

av Rotters (1966) Intern-Extern skala samt frågor angående aggression 

som inspirerades från Buss och Perrys aggressions formulär. 

Resultaten visade bland annat på att individer med hög intern 

kontrollokus (en känsla att händelserna utformas av vad en själv gör), 

även hade högre intern aggression samt att äldre individer hade mer 

intern kontrollokus än yngre. Detta kan vara en grund för framtida 

forskning inom området ålder och aggressioner. 

 

Keywords: aggression, computer games, external locus of control, 

internal locus of control 

 

 

Inledning 

 

 

Nutidens debatt gällande datorspel och aggressioner 

 
I dagens samhälle går det att spela videospel på datorer, konsoler (Xbox 360, PlayStation), 

handdatorer (Nintendo DS), surfplattor, och mobiltelefoner. Eftersom tekniken inom datorspel 

är relativt ny, finns färre erfarenhetsmässiga studier om våld inom datorspel än vad det gör på 

TV och film (Anderson et al., 2010). Trots detta rapporterats det in fler studier beträffande de 

skadliga effekterna ifrån exponeringen av våldsamma datorspel (Anderson, 2004; Anderson et 

al., 2004; Anderson & Bushman, 2001; Sherry, 2001). Debatten har ofta rört ifall spelen kan 

göra individer mer aggressiva än vad dem skulle varit ifall de inte spelar actionspel eller 

våldsspel av olika slag. Denna debatt är högaktuell och därför intressant att undersöka vidare.  

Den negativa inverkan som kan förekomma från ett datorspel (våldsam eller inte våldsamt) 

försvinner sannolikt ganska hastigt och lämnar oftast inte långsiktiga spår. Forskare har 

kommit fram till eventuella effekter, negativa som positiva, av att spela olika former av 

datorspel. De flesta forskare har koncentrerat sig på de våldsamma spelen och de negativa 

infallsvinklarna av dessa (e.g., Anderson, & Bushman, 2001). Annan forskning har funnit att 

pedagogiska spel är ett effektfullt sätt att lära ut på (e.g., Murphy, Penuel, Means, Korbak & 

Whaley, 2001), att ett regelbundet spelande kan leda till en negativ prestationsförmåga inom 

skolgången (e.g., Anderson & Dill, 2000; Anderson, Gentile, & Buckley, 2007), och att 
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actionspel kan förbättra en visuell färdighet relaterade till spel (e.g., Green & Bavelier, 2003; 

Okagaki & Frensch, 1994). 

De flesta forskare som har undersökt aggression kopplat till datorspel har använt sig av den 

generella aggressionsmodellen (GAM), där det våldsamma spelet förväntas öka aggressiva 

tankar, känslor och beteenden på kort sikt och för att stärka aggressiva skript, perceptuella 

mönster och aggressiva inställningar på lång sikt (Anderson & Bushman, 2002). Det är även 

denna aspekt som ofta används som argument mot varför datorspelande kan vara skadligt för 

individen. GAM refererar till att om en individ utsätts för en upprepande användning av 

våldsam media kan detta påverka individens lärande, attityd, förstärkning av aggressioner, 

beteende samt att individen långsamt vänjer sina känslor och skapar ett slags immunsystem 

mot våld. Alla dessa faktorer kan komma att påverka individen att agera aggressivt i den 

verkliga världen då faktorerna kan leda till en ökad aggressiv personlighet. GAM har 

kritiserats bland annat för sitt förbiseende av de biologiska förhållanden, synen på individers 

sociala inlärning och att inte kunna separera verkligt och fiktivt våld (Ferguson & Dyck, 

2012). Då denna studie har fokuserat på hur aggression kan uttrycka sig under spelets gång 

och inte ifall datorspelande kan leda till aggression så valdes den generella 

aggressionsmodellen bort. 

 

 

Vad innebär aggression? 

 

Aggression eller aggressivitet har definierats på olika sätt genom åren. Två exempel på 

definitioner är; aggressivitet är ett sätt att öka sin sociala dominans gentemot de omkring, och 

aggressivitet är för att utmana och/eller angripa en annan individ för att orsaka skada eller 

smärta (Ferguson, 2009). Wallace, Barry, Zeigler-Hill, Green (2012) ansåg att aggression kan 

vara ett sätt att få en känsla av kontroll och öka sin självuppfattning. 

En person kan uppleva aggression mot någon för att en diskussion har uppstått och inte går 

som det var tänkt. Personen som ställer sig upp, slår i tån på bordsbenet och svär till. På tv:n 

visas det hur en demonstration går över till två grupper som vill olika saker och tar ut det på 

varandra genom gatstenar och batonger. 

 Det har forskats mycket inom aggression, några exempel är, hur barn reagerar i olika 

situationer, hur vuxna hanterar motgångar och inom olika former av spel, så som datorspel 

eller video spel. Inom tidigare forskning (runt åren 1980-1990), angående aggression i 

samband med tv och datorspel, har forskare och samhällsvetare fått inse sina begränsningar 

inom ämnet då de inte har kunnat bevisa ett enkelriktat och direkt samband mellan de olika 

faktorerna (Friedrich- Cofer, 1986). 

Berkowitz (2012) hävdade att den vanliga, allmänna förståelsen av aggression är begränsad 

och att de lämnar en del problematik bakom sig. Att förstå karaktären i känslan, att ha en 

förståelse för den roll aggression kan komma att ha och att förstå hur aggression kan 

misstolkas som ilska, aggressiva impulser och upphetsning. Han menar även på att det inte 

forskas tillräckligt inom ämnet utan att andra forskare oftast nuddar vissa aspekter av 

aggression men kommer aldrig riktigt in på ämnet som skulle behövas för att kunna förstå hur 

en människa tänker, reagerar både känslomässigt samt kroppsligt på de situationerna dem 

utsätts för. 

Forskare har hävdat att aggressionen hos barn och vuxna kommer ifrån hur deras uppväxt 

var, hur deras föräldrar hanterade situationer, hur familjelivet var samt kognitiva 

tillskrivningar (Halloran, Doumas, Jhon & Marglin, 1999). Dessa aggressiva beteenden 

förstärks av exempelvis spel men beteendet finns redan hos individerna. En individ som har 

svårt i skolan, hemma, med vänner eller är frustrerad utan att veta varför kan ha lättare att 
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känna sig arg och irriterad under spelets gång. Detta kan då resultera i aggressiva beteenden 

som kan uttrycka sig på olika sätt så som skällsord eller att individen tar onödiga risker. 

Hartmann (1969) gjorde ett experiment som visade på hur smärta kan ha en inblandning i 

aggressioner. Ungdomar fick kolla på en kortfilm där ett par individer slogs. Den ena gruppen 
av ungdomarna hade blivit behandlade på ett neutralt sätt medan den andra gruppen hade 

blivit provocerade innan kortfilmen visades. En av scenerna fokuserade på förloraren. Den 

andra scenen fokuserade på den vinnande individen i filmen. Ungdomarna från båda 

grupperna, fick sedan ge elchocker till sin provokatör. Det visades att gruppen med de 

provocerade ungdomarna straffade provokatören hårdare och mer efter att de kollat på den 

första scenen med förloraren i fokus än efter att de hade sett den andra scenen med vinnaren. 

De provocerade ungdomarna hade reagerat mer psykologiskt nära aggressionens mål, de mål 

som man vill uppnå genom att göra sig av med aggressionen, av att se någon lida vilket 

resulterade i en intensifiering av ilskan de kände innan filmen vilket ledde till starkare 

attacker mot provokatören. Den andra gruppen som hade behandlats neutralt innan 

kortfilmerna visade precis som den arga gruppen, på aggressiva reaktioner men inte i den 

utsträckning av aggressivitet som tog sig i uttryck av aggressiva handlingar. Enligt Berkowitz 

(1993) och Baron (1979) vill arga individer se sin provokatör lida, ju mer målet blir lidande 

desto närmare kommer individerna sitt mål med ilska vilket är en trevlig känsla. Berkowitz 

(1993) hävdade att detta inte nödvändighetsvis gör att de arga individerna blir ännu 

aggressivare när de lär sig hur målet för deras skada lider. Utan det kommer till en punkt där 

de märker att deras offer har lidit nog samt att de har nått en form av mål för deras aggression 

gör att de som tappar intresset och motivationen att orsaka mer skada. Hartmann, Berkowitz 

och Barons forskningar visade på att de individer som redan är provocerade eller arga sedan 

innan kommer att reagera starkare på de situationer de kommer att få genomgå under ett 

vårdsamt datorspel. Detta var betydande för studien då studien ville undersöka hurvida de 

våldsamma spelen kunde påverka spelarnas aggressioner. 
Forskare inom aggression har identifierat två perspektiv som diskuterats inom aggression: 

(Marsee et al., in press) reaktiva och proaktiva (även kallade hostile och instrumentell). 

Reaktiv aggression anses vara impulsiv och oplanerade som en reaktion på ett upplevt hot 

(Dodge & Coie, 1987). En reaktiv reaktion kan till exempel vara om någon kommer fram med 

anklagelser och individen som blir påhoppad av anklagelserna reagerar med att bli arg, ledsen 

och i vissa fall våldsam. Proaktiv aggression förklaras vara ett planerat försök för att vinna 

någonting (Dodge & Coie, 1987). Ett exempel på en proaktiv handling kan vara att bli arg på 

en motpartner för att ge denna dåligt samvete. Det krävs inget påtagligt hot eller provokation 

för en individ att engagera sig i proaktiv aggression. Det som denna studie fokuserat på är 

dock den reaktiva aggressionen då det är den som kommer fram impulsivt för individen under 

datorspelandes gång. Studien vill bland annan undersöka om dessa impulser hanteras olika 

beroende på om individen har en intern kontrollokus eller en extern kontrollokus.  

 

 

Aggressioner och datorspelande 
 

Att vara föremålet för den eventuella skadan, även i den virtuella världen, kommer sannolikt 

de aggressiva tankarna att påverka kroppsliga funktioner. Aspekten angående de reaktionerna 

i kropp och sinne är av speciellt intresse av två anledningar. Den första anledningen är att 

många olika sorters situationer kan öka ivern och ilskan, även vissa datorspel som inte är 

våldsamma. Till exempel, datorspel där spelet går ut på att köra bil, utöva en sport eller spel 

som kräver intensiv koncentration och snabba svar (till exempel Tetris) kan öka hjärtfrekvens 

och blodtryck (Anderson et al., 2010). 



4 
 

En spelare som spelar ett för svårt eller för snabbt spel kan känna en ökning av frustration 

och ilska, vilket i sin tur kan leda till aggressiva tankar. Våldsamma datorspel, kräver 

aktivering av aggressiva tankar, medan harmlösa spel inte kräver det (Anderson et al., 2010). 

Den andra aspekten är att ifall en person utsätts för en upprepande aktivering av ett aggressivt 

tankesätt, kan detta leda till ett permanent beteende då repetition leder till ett automatiskt  

handlingssätt som så småningom kommer att bli en del av individens personlighet (Strack & 

Deutsch, 2004; Wegner & Bargh, 1998). 

 Statens medieråd (2010-2011) har tagit upp forskare som har utgått ifrån tidigare forskares 

studier för att nå sina mål inom karriären. Ett exempel på detta är Christopher J. Ferguson 

som har publicerat över 30 artiklar på 14 år där han har kritiserat forskning som Craig 

Anderssons och hans kollegor har gjort. Diskussionerna kring aggression och datorspelande 

handlar inte enbart om ifall våldsamma spel leder till ett våldsamt beteende utan 

diskussionerna kretsar även runt de teoretiska skillnaderna gällande meningen angående 

aggressivitet. Christopher och Craig har många olika åsikter vilket har resulterat i olika 

modeller och teorier som skapats, den generella aggressionsmodeller som är gjord av Craig 

och katalysatorteorin som är gjord av Christopher. 
 Datorspel är som sagt tidigare, varken bra eller dåligt, utan kan användas som ett verktyg. 

Ett exempel på detta är en hammare. En hammare kan användas till att snickra ihop en hylla, 

en möbel eller ett hus men den kan samtidigt vara ett vapen (Gentile et al., 2009). Datorspel 

kan på samma sätt användas till något positivt och negativt som ger olika effekter 

så som hjälp med inlärning (Gentile & Gentile, 2008) eller actionspel som kan leda till ett 

aggressivt beteende. 

Enligt Berkowitzs (1990, 2012) kognitiva neoassociations teori hävdar den att en obehaglig 

händelse eller ett oönskat stimuli kan leda till obehagliga känslor så som sorg, frustration eller 

smärta, vilket i sin tur leder till något negativt. Denna negativa känsla kan sedan utvecklas till 

ilska, irritation eller aggression. Kedjereaktionen kan sedan ta sig i uttryck av flykt eller kamp 

effekten, vilket menas med att antingen flyr personen situationen eller så stannar personen och 

slåss. Tankar är något som är kopplat till de olika begreppen, vilket kommer att länka ihop till 

gamla minne och skapa andra tankar. Kropp och rörelser är ihop kopplade på samma vis. När 

en kedja av negativa händelser, tankar och kroppsliga reaktioner (spända muskler, 

kroppsställning eller andfådd) uppstår kan de leda till en negativ inverkan och kan leda till ett 

fientligt sätt och aggression. Berkowitz (2012) hävadade också att de emotionella 

reaktionerna som uppstår av exempelvis ilska, är ett automatiskt svar på situationen. Dessa 

effekter av muskelspänningar, tankar och flykt eller kamp effekten sker även under spelets 

gång. Personen som spelar spänner axlar, rygg och armar när något svårt sker eller ett plötsligt 

hot dyker upp. Därefter går tankar och känslor ut på hur man ska hantera sitvationen för att 

sedan bestämma sig för att kämpa emot sin fiende eller fly från platsen. Dessa reaktioner är 

någonting som kan utlösa aggressionen hos personer som spelar, vilket var sammankopplat 

till studiens syfte att kolla om personer som spelar våldsamma spel, reagerar på olika sätt 

beroende på aggressionsnivån samt deras kontrollokus. 
En studie av Przybylski, Deci, Rigby, och Ryan (2013) motsätt sig också föreställningen 

om att det endast är våld i dataspel som ger ökade aggressionsnivåer hos spelarna. Precis som 

denna studie så söktet det efter stöd för att det inte är själva våldet i datorspelet som gör 

spelarna aggressiva. Forskarna utförde en omfattande studie med sju olika moment. Första 

momentet handlade om att undersöka de olika funktionerna i spelen som motiverade till 

kortsiktiga aggressiva känslor, detta kunde till exempel vara att kolla hur snabbt aggressionen 

försvann efter att de dött under spelets gång. Andra momenten bestod i att testa hur spelarna 

behärskade upplevelserna i samband med de aggressiva känslorna genom att manipulera ett 

av spelen för att kunna utesluta det våldsamma innehållet. Tredje och fjärde momentet hade 

fokus på ett icke våldsamt spel för att kunna undersöka kompetensen av spelare och deras 
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känslor och tankar. Spelet som användes här var ett pussel-spel som forskarna manipulerade 

för att kunna testa olika sorters förändringar. Femte och sjätte momentet innebar att olika 

spelare fick spela olika versioner av ett pussel-spel där den ena versionen var lättare och den 

andra mer utmanade och svårare att kontrollera. Det svårare spelet skulle enligt hypotesen ge 

upphov till att spelarna bland annat skulle få en högre aggressionsnivå samt inte ge lika bra  

recensioner av spelet som de som spelat den enklare versionen. Det sista, sjunde momentet 

innefattade en fältstudie där deras syfte var att testa kompetensen i samhället på de spelare 

som de  själva valde ut. Przybylski, Deci, Rigby, och Ryan (2013) fann till exempel att det 

spelar roll hur pass väl spelaren känner till spelet. Om spelaren inte var bekant med spelet 

innan tenderade denne att uppvisa ökad aggression, detsamma gällde då de på olika sätt 

manipulerat spelet så att svårighetsgraden ökat. Detta visar på att det inte behöver vara våld i 

ett spel som gör att personen blir aggressiva utan det finns andra faktorer också, vilket denna 

studie är ute efter att undersöka. 

 

 

Kontrollokus 
 

Bakgrunden till begreppet kontrollokus ligger i Rotters sociala inlärningsteori. Denna teori 

handlar om att en individs beteenden till exempel belönas för att stärka individens förväntan 

om att detta beteende kommer sluta i samma belöning längre fram. Det kan variera mellan 

individer om de anser att dessa belöningar kommer av deras egna handlingar då individer gör 

sitt bästa för att få en så bra belöning som möjligt, eller om de kommer från andra faktorer för 

då spelar det ingen roll i hur de själva agerar då deras roll inte har en betydelse (Rotter 1966). 

Kontrollokus innebär vad en individ anser bestämmer vad som händer i dennes liv. Hur en 

individ ser att negativa samt positiva händelser är lokaliserade, det vill säga vem har 

betydelsen inom de händelser som sker, individen själv eller någon annan. De två typer av 

kontrollokus är intern kontrollokus och extern kontrollokus. En individ med extern 

kontrollokus uppfattar det som att det är faktorer som till exempel tur eller påverkan från 

andra med makt som ligger bakom vad som händer i livet. Dessa individer upplever att det 

inte är de själva som styr över vad som händer i deras liv utan det är faktorer utifrån som 

bestämmer. En person med extern kontrollokus kan till exempel säga att det var turen som 

avgjorde hur en match gick istället för att se alla spelares värde under matchens gång. Intern 

kontrollokus innebär att individen anser att denne själv kan påverka vad som kommer att 

hända och att det spelar roll hur denne agerar och beter sig (Rotter, 1966). Personen med en 

intern kontrollokus kan hävda att utan personen i fråga, så skulle laget aldrig kunna vinna 

matchen. Intern och extern kontrollokus var betydande inom studien då fokuset var på ifall de 

olika personerna skiljde sig åt i hur de hanterade de olika situationerna som skedde under 

spelets gång. 

Det finns studier som har fokuserat på intern och extern kontrollokus hos barn. De har 

kommit fram till att de barnen med intern uppfattning har en positiv prestation inom skolan 

(Crandall, Katovsky & Crandall, 1965; Galejs, King & Hegland, 1987), högre 

problemlösnings förmåga (Houtz, Tetenbaum & Phillips, 1981), och får barnen att bli 

självständiga (Galejs et al.). Barn med extern uppfattning blev associerat med brottslighet, 

speciellt hos flickor (Duke & Fanhagen, 1975). 

Szilagyi, Sims och Keller (1976) gjorde en studie där de använde tio olika betyg. Vissa såg 

ut att vara initiativ baserade på exempelvis påhittighet om jobb eller hur duktig en individ var 

på att planera. De andra betygen såg ut att vara baserade på ett mer efterlevnads sätt så som 

närvaro, hur väl en individ passade tider samt hur pålitlig individen var. Detta summerades till 

ett resultat på tio item inom olika arbetsprestationer. Forskarna fick fram separata betyg 

utifrån denna sammanslagning, vilket resulterade till att forskarna kunde hitta eventuella 
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skillnader inom kontrollokus initiativ samt överensstämmande kapacitet. Genom att använda 

ett anpassat mätinstrument för kontrollokus, kunde man separera initiativ och förenlig 

kapacitet. Detta medförde att forskarna hitta en starkare koppling mellan kontrollokus och 

prestandan. Forskarna använde sig utav Rotters (1966) skala för att mäta kontrollokus inom 

studien. Resultatet av forskningen tyder på att kontrollokus har att göra med hur slutresultatet 

blir. Om man är en person med intern kontrollokus och menar på att slutresultatet beror på hur 

en själv spelar så kommer man automatiska att sätta en större press på sig själv för att prestera 

bättre, vilket leder till ett bättre resultat. Tvärtom gäller för de personer med extern 

kontrollokus som menar på att det inte spelar någon roll i hur personen själv spelar, kommer 

automatiskt inte sätta någon press på sig själv vilket kommer leda till sämre resultat. Denna 

koppling var till värde för studiens undersökning för att se hur prestationen och hanteringen 

kunde resultera i olika grader av aggression under våldsamma spel. 

 

Koppling mellan kontrollokus och aggressivitet 
 

Individer som har en extern kontrollokus förväntas visa upp en större aggressivitet då de inte 

tror att de kan påverka situationen (Bhatia & Golin, 1978). Dessa individer kan komma att 

känna sig hjälplösa över situationerna de hamnat i vilket kan leda till frustation samt 

aggression. Individer med intern kontrollokus förväntas kontrollera situationen på ett bättre 

sätt då de tror att de själva kan kontrollera utfallet (Bhatia & Golin). Dessa individer känner 

att de är de ända som kan rätta till situationen och kommer då koncentrera sig på att försöka 

lösa tillståndet. 

Wallace, Barry, Zeigler-Hill och Green (2012) undersökte om det fanns något samband 

mellan aggression och självkänsla bland ungdomar där kontrollokus var en eventuell 

bidragande faktor. De kom där fram till att intern kontrollokus inte var associerat med 

aggression. De drog därefter slutsatsen att en förklaring till varför en del ungdomar blir 

aggressiva kan vara att de inte upplever att de har kontroll över sitt liv och sin situation, alltså 

har extern kontrollokus, och därför försöker återfå kontrollen genom att agera aggressivt. De 

menade att aggressionen kan vara en försvarsmekanism för att känna att de kan kontrollera 

sitt liv. Enligt Zainuddin och Taluja (1990) samt Aiken och Baucom (1982) kan en individ 

med extern kontrollokus och som har varit med om negativa händelser (till exempel har varit 

med i en svår olycka som drabbat livstillvaron, förlorat någon som stått nära, förlorat jobbet 

eller drabbats av någon form av sjukdom), resultera i aggression samt depression, speciellt 

hos vuxna. 

Österman et al. (1999) undersökte om det fanns någon korrelation mellan kontrollokus och 

aggressioner med ett stickprov på 722 barn (358 flickor, 364 pojkar). I studien tog de upp tre 

olika typer av aggression; verbal aggression, fysisk aggression samt indirekt aggression. För 

att mäta aggressionen hos barnen använde de sig av ”the direct and indirect aggression scales” 

av Björkqvist (1992). För att mäta kontrollokus hos barnen använde de sig av 10 items från 

the Nowicki-Strickland locus of control scale. Original skalan består av ja- eller nej-frågor 

men i denna studie använde de sig av en skala från 0 till 4. Det visade sig att intern 

kontrollokus var högre hos de som var 15 år gamla än de som var 11 år gamla samt högre hos 

flickor än hos pojkar. Författarna kom fram till att det inte fanns någon korrelation mellan 

kontrollokus och aggression hos flickorna men däremot så korrelerade alla tre typer av 

aggression och kontrollokus när det kom till pojkarna. Det var en starkare korrelation mellan 

extern kontrollokus och fysisk aggression än med indirekt aggression. Skillnaden mellan 

indirekt aggression och verbal aggression visade sig inte vara signifikant.  
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Syfte och hypotes 

 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan de olika typerna av kontrollokus 

och aggressioner som uppstår vid datorspelande. “The less the believed control, the greater 

the aggression” (Bhalia & Golin, 1978, s. 365), detta citat är en bra summering av vad denna 

studie syftade till att undersöka. Syftet med denna studie var alltså att försöka hitta en 

alternativ förklaring till vad det är som egentligen ligger bakom känslorna av aggression vid 

datorspelande. Det kanske har mer med individens personlighet att göra än med graden av 

våldsamhet i datorspelet. Studien syftade även till att undersöka om och på vilket sätt intern 

och extern kontrollokus har någonting med aggressionsnivån hos en individ att göra då 

individen upplever underläge i ett datorspel som spelas online samt i lag. Studiens hypoteser 

var: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan extern kontrollokus och fysisk aggression. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan extern kontrollokus och verbal aggression. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan extern kontrollokus och extern aggression. 

H4: Det finns ett negativt samband mellan intern kontrollokus och intern aggression. 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 

Enkäten skickades ut via internet till 127 personer runt om i Sverige varav 106 (96 män, 8 

kvinnor och en som inte uppgav sitt kön) svarade på den. Av de 106 besvarade enkäterna hade 

17 enkäter partiella bortfall. De deltagare som inte svarat på alla frågor inkluderades i 

analyserna ändå på de frågor de besvarat. Deltagarna var mellan 18 och 53 år gamla (M = 

24.05, SD = 7.76). Deltagarna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval som blandades med ett 

snöbollsurval, med kriteriet att deltagarna spelade datorspel i lag under minst en timme per 

vecka samt att de ska ha fyllt arton år. På grund av att det var just ett snöbollsurval blev det 

svårt att estimera det faktiska individbortfallet. Ingen ersättning erbjöds för medverkandet i 

undersökningen.  

 

 

Material 
 

En enkät med tillhörande missivbrev utformades till grund för undersökningen. I det brevet 

stod det bland annat att enkäten handlade om datorspelande och känslor som uppstår vid 

datorspelandet. Det stod även att alla uppgifter som fylls i enkäten skulle behandlas 

konfidentiellt, att medverkandet var frivilligt och att individen kunde hoppa över vissa frågor 

om de inte vill besvara dem. I slutet stod det hur personen skulle gå till väga för att få tag på 

enkäten, vilket var att skicka ett e-mail till en speciell mailadress och därefter vänta på att få 

enkäten skickad till sig. Enkäten inleddes med att deltagarna fick fylla i kön, ålder, vilka 

datorspel de brukar spela samt hur många timmar per vecka de uppskattade att de lägger på att 

spela datorspel. Frågan om vilka spel deltagarna spelade ingick inte i själva analysen utan 

fungerade som en kontroll av att det endast var spel som spelades just i lag, det fanns inget 

krav på att datorspelet skulle innehålla våld.  
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Skala för att mäta kontrollokus 
 

En back-translated svensk översättning av Rotters (1966) internal-external locus of control 

skala för att mäta kontrollokus. Rotters skala består av 29 item men i denna studie uteslöts 

utfyllnadsitems och endast de resterande 23 item som mäter kontrollokus användes. Varje 

item hade ett A- och ett B-alternativ som deltagaren fick välja mellan där det enda innebär 

extern kontrollokus och det andra innebar intern kontrollokus. Exempel på påstående från 

skalan är “A) Det är jag som bär ansvaret för det som händer mig, B) Jag känner ibland att jag 

inte har tillräckligt med kontroll över den riktning mitt liv tar”. Beroende på vilket alternativ 

man väljer på respektive påståendepar tilldelas individen siffran 1 eller siffran 0, det var 

endast de externa påståendena som gav poäng. Därefter adderas alla siffror och skalan kan 

variera från 0 (intern lokus) till 23 (extern lokus), Cronbachs alfa = .68.  

 

 

Skala för att mäta aggression 
 

För att kunna mäta hur deltagarna reagerade när det gick dåligt med deras lag utformades 

egna påståenden, då det inte fanns någon befintlig skala som fungerade i studiens 

sammanhang.  Dessa påståenden inspirerades ifrån Buss och Perrys (1992) skala och 

anpassades till datorspelsammanhang. I den ursprungliga skalan delades de 29 påståendena 

upp i 4 olika typer av aggression; verbal aggression, fysisk aggression, ilska och fientlighet. I 

denna studie användes 26 påståenden och de delades upp i fyra olika index; verbal aggression, 

fysisk aggression, intern aggression och extern aggression. Med intern aggression menades 

det att de aggressiva känslorna riktades mot individen själv och med extern menades det att 

aggressionen riktades mot andra personer eller faktorer. Deltagarna fick markera den siffra de 

ansåg stämma in bäst på en skala 1 (stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). 

 

 Index verbal aggression. Indexet för verbal aggression bestod av 6 påståenden. Dessa var 

“jag har hotat en medspelare under spelets gång”, “Jag höjer ofta rösten under spelets gång på 

grund av ilska eller irritation”, “Jag upplever ofta att jag inte håller med mina medspelare 

under spelets gång”, “Ibland vid nederlag svär jag rakt ut”, “Jag säger till mina medspelare 

om jag inte håller med dem under spelets gång”, “Det har hänt att jag svär åt mig själv vid 

misstag under spelets gång” (Cronbachs alfa = .71).  

 

Index fysisk aggression. Indexet för fysisk aggression bestod också av 6 frågor och dessa 

frågor var; “personer som befunnit sig i samma rum som jag under spelets gång har uppfattat 

mitt beteende hotfullt”, “det har hänt att jag under spelets gång har blivit så arg att jag slagit 

knytnäven i bordet”, “det har hänt att jag blivit så arg under spelets gång att jag haft sönder 

någonting”, “det har hänt att jag blivit så arg att jag stängt av spelet och lämnat mina 

medspelare i sticket”, “när jag spelar kan jag känna mig så arg att jag vill slå någon” samt “jag 

har under spelets gång kastat någonting för att jag blivit så arg”(Cronbachs alfa =.80). 

 

Index intern aggression. Indexet för intern aggression bestod även det av 6 frågor som löd; 

“jag tror att jag kan ha en påverkan på hur resten av laget spelar”, “vid förlust i spelet skyller 

jag endast på mig själv”, “jag tror att utan mig kan inte mitt lag vinna”, “när mitt lag vinner 

brukar det vara tack vare min insats”, “om mitt lag förlorar ansar jag att jag inte spelade 

tillräckligt bra”, “jag tror att min insats har betydelse för hur det går för laget”(Cronbachs alfa 

= .54). 
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Index extern aggression. Det sista indexet var för extern aggression och frågorna i det var; 

“jag skyller på mina medspelare om det inte går bra i spelet”, “jag brukar skylla på tekniken 

om det går dåligt i spelet”, “vid förlust i spelet brukar det vara på grund av otur”, “om laget 

inte spelar bra har inte min insats någon betydelse”, “jag blir arg på mina medspelare vid 

förlust i spelet” samt “jag brukar skylla på att internetuppkopplingen är långsam om det går 

dåligt i spelet”(Cronbachs alfa = .56). 

 

Procedur 

Eftersom enkäterna var webbenkäter användes av Facebook för att söka upp olika grupper där 

personer som spelar dataspel är medlemmar. Kriteriet för att missivbrevet skulle läggas i en 

viss grupp var att gruppen avsåg att fungera som ett forum för individer som spelade ett 

online-datorspel i lag. Exempel på grupp är en Counter-strikegrupp. Ett missivbrev 

publicerades i dessa grupper samt på respektive Facebook-sidor. I början av själva enkäten 

fanns en text som liknade missivbrevet men det stod även att om de vill ta del av resultatet 

kan de skicka ett e-mail till någon av författarna. I slutet av enkäten fanns det en debriefing 

som förklarade mer ingående vad det var enkäten hade undersökt samt ett tack för medverkan. 

Deltagarna fick ta del av slutresultatet av undersökningen vid efterfrågan. 

 

Resultat 

Enkäten som besvarats av deltagarna innehöll en kontrollvariabel där deltagarna skrev in vilka 

datorspel de spelade. Dessa svar lästes av författarna för att försäkra att de som deltog i 

enkäten verkligen spelade datorspel som spelas online och i lag. Samtliga datorspel som 

deltagarna rapporterat att de spelade var spel som innehöll våld, trots att det inte var ett krav 

att de skulle innehålla våld. Ingen deltagare exkluderades då samtliga spelade relevanta 

datorspel. Några av de spel som uppgavs var: Counter-strike, GTA 5, battlefield, dota, League 

of legends och World of warcraft.  

Hypoteserna testas med Pearsonkorrelationer (se Tabell 1). Det fanns till viss del stöd för 

första hypotesen då det fanns ett marginellt signifikant positivt samband mellan kontrollokus 

och fysisk aggression så att ju mer extern man var desto högre grad av verbal aggression 

tenderade man ha, r (N = 85) = .182, ρ= .096. Hypotes 2, att det finns ett positivt samband 

mellan kontrollokus och verbal aggression fick inte stöd, r (N = 87) = .036, ρ= .743. Hypotes 

3, att det finns ett positivt samband mellan kontrollokus och extern aggression visade inte 

heller på några signifikanta resultat, r (N = 87)= .146, ρ= .176. Däremot bekräftades hypotes 

4, då det fanns ett signifikant negativt samband mellan kontrollokus och intern aggression så 

att ju mer intern man var desto högre grad av intern aggression tenderade man ha, r (N = 87)= 

-.278, ρ= .009. 

Utöver dessa resultat finns det enligt Pearsons test ett signifikant positivt samband mellan 

verbal aggression och speltid, alltså ju mer en person spelar ju högre intern aggression har 

denne, r (N = 98)=.246, ρ= .015. Variabeln ålder fick signifikanta resultat med speltid, så att 

ju äldre man var desto mindre man spelade, r (N = 77)= -.226, ρ= .031. Ålder fick även 

signifikanta resultat med verbal aggression så att ju äldre man var desto mindre verbal 

aggression hade individen, r (N = 81)= -.328, ρ= .003. Ålder hade även ett signifikant negativt 

samband med fysisk aggression så att ju äldre man var desto mindre fysisk aggression 

upplevde man, r (N = 80)= -.275, ρ= .013. 
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Pearsons korrelationstest visade att variabeln ålder och Rotters skala fick tendenser till ett 

signifikant värde, r (N = 70) = -.235, ρ= .051. Detta innebär att ju äldre en individ var, desto 

mer intern kontrollokus tenderade den att ha.  

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan variabler, index samt deskriptiv statistik 

 

Index 

1 2 3 4 5 6 M 

 

SD 

1. Speltid -      iaª ia 

2. Verbal 

aggression 

.246* -     3.06 0.83 

3. Fysisk 

aggression 

.102 .631** -    2.13 1.01 

4. Intern 

aggression 

.186 .343** .217* -   3.43 0.58 

5. Extern 

aggression 

-.043 .493** .433** -.049 -  1.92 0.59 

6. Kontrollok

us 

.002 .036 .182 -.278** .146 - 11.16 3.66 

7. Ålder -.246* -.328** -.275* -.209 -.203 -.235 24.05 7.75 

*ρ < .05. **ρ < .01 

ªia: Icke applicerbart. 

 

Tabell 2 visar resultatet från en multipel hierarkisk regressionsanalys. Den första modellen 

innehöll variablerna ålder och speltimmar. Steg 1 blev inte signifikant och kunde inte förklara 

variationen i intern aggression(ρ=0.65). Steg 2 blev signifikant och variablerna speltimmar 

och kontrollokus kan tillsammans förklara 15.5 procent av variationen i intern 

aggression(ρ=014). Variabeln ålder blev visade inte på signifikanta resultat. 

Tabell 3 visar resultatet från en multipel hierarkisk regressionsanalys med verbal 

aggression som beroende variabel. Även denna gjordes i två steg. Steg 1 var den modell som 

blev signifikant(ρ=.034). Det var variabeln ålder som blev signifikant. Steg 1 innehöll 

variablerna ålder och speltimmar och kan förklara 10 procent av variationen i verbal 

aggression. Steg 2 som innehöll variablerna ålder, speltimmar och kontrollokus gav inga 

signifikanta resultat(ρ=.764). Regressionsanalyser för de resterande formerna av aggression 

gjordes också. Dessa analyser för fysisk aggression samt extern aggression visade inga 

signifikanta resultat. På grund av avsaknaden av signifikanta resultat valde författarna att inte 

presentera dessa i form av en tabell. 

 

Tabell 2 

Hierarkisk regressionsanalys med intern aggression som beroende variabel 

       

 Intern Aggression  
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Variabel 

Steg 1 

βª 

Steg 2 

β 

Steg 1: 

Ålder 

 

-.116 

 

-.179 

Speltimmar 

Steg 2:  

.239 .239* 

Kontrollokus 

Modellsammanfattning 

F-värde 

(df) 

 

 

2,85 

(2,64) 

-.279* 

 

3,852 

(3,63) 

R² .082 .155 

ΔR² .082 .073 

Not. N = 67. *ρ < .05. **ρ < .01 

ªβ anger standardiserade regressionskoefficienter 

 

Tabell 3 

Hierarkisk regressionsanalys med intern aggression som beroende variabel 

    

 

 

Variabel 

Verbal aggression  

Steg 1 

βª 

Steg 2 

β 

Steg 1:  

Ålder 

 

-.298* 

 

-.306* 

Speltimmar 

Steg 2:  

.061 .061 

Kontrollokus 

Modellsammanfattning 

F-värde 

(df) 

 

 

3,552 

(2,64) 

-.032 

 

2,365 

(3,64) 

R² .100 .101 

ΔR² .100 .001 
Not. N = 67 *ρ < .05. **ρ < .01 

ªβ anger standardiserade regressionskoefficienter 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan de olika 

typerna av kontrollokus och aggressioner som uppstår vid datorspelande i lag. För att 

undersöka detta skapades 4 hypoteser. Den första hypotesen var att det fanns ett posit ivt 

samband mellan extern kontrollokus och fysisk aggression. Det fanns ett marginellt 

signifikant positivt samband mellan kontrollokus och fysisk aggression så att ju mer extern 

man var desto högre grad av fysisk aggression tenderade man ha. Att detta resultat endast blev 

marginellt signifikant kan anses underligt då studien av Österman et al. (1999) funnit stöd för 

att extern kontrollokus och fysisk aggression hade ett samband bland pojkar. En förklaring till 

att dessa två studier fick lite olika resultat kan vara att de använde andra skalor än denna 

studie. Studien av Österman et al. (1999) använde sig av the direct and indirect aggression 
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scales för att mäta aggression samt locus of control scale for children. Aggressionsskalan de 

använde är mer generell än den som skapades för denna studie och det kan därför vara lättare 

att få höga resultat gällande aggressionsnivån.  

Den andra hypotesen var att det fanns ett positivt samband mellan kontrollokus och verbal 

aggression genom att ju mer extern kontrollokus desto högre verbal aggression. Denna 

hypotes fick inte stöd i de tester som utfördes. Detta är dock i enlighet med studien utförd av 

Österman et al. (1999) då de endast fann ett svagt samband mellan extern kontrollokus och 

verbal aggression.  

Den tredje hypotesen var att det fanns ett positivt samband mellan kontrollokus och extern 

aggression så att ju mer extern kontrollokus desto högre extern aggression. Denna studie fick 

inget stöd av analyserna. Att denna studie inte uppvisade några signifikanta resultat behöver 

dock inte bero på att dessa inte fanns utan en förklaring till det kunde ha varit att indexet för 

extern aggression var bristfälligt. 

Den fjärde hypotesen var att det finns ett negativt samband mellan kontrollokus och intern 

aggression, ju mer intern kontrollokus desto högre intern aggression. Denna hypotes fick stöd 

i analyserna. En ökning av variabeln kontrollokus ledde till en minskning i intern aggression. 

Detta innebär att när extern kontrollokus ökande så minskade den interna aggressionen, alltså 

den aggression som är riktad mot individen själv.  

Ett resultat som framkom under analyserna som låg utanför hypoteserna var att variabeln 

ålder visade tendenser på ett negativt samband med kontrollokus. Detta innebär att ju äldre 

individen var desto mer intern kontrollokus hade denne. Denna observation stämmer överens 

med Österman et al. (1999) då den studien fann att de äldre barnen hade högre intern 

kontrollokus än de yngre barnen. Eftersom deltagarna i denna studie var äldre så visar det på 

att det resultatet kan appliceras oavsett vilka åldersgrupper man jämför med varandra. Dessa 

resultat visar på ytterligare en vinkel som skulle kunna forskas vidare på. Det finna anledning 

att undersöka om det kanske snarare handlar om mognadsnivån hos individen när det kommer 

till aggressioner som uppstår vid datorspelande.  

Resultatet visade även att variabeln ålder hade ett negativt samband med speltid, verbal 

aggression och fysisk aggression. Detta innebär att de deltagarna som var äldre spelade i regel 

inte lika mycket som de yngre. De äldre deltagarna hade inte heller lika höga nivåer av verbal 

aggression och fysisk aggression vilket även kan motivera forskning gällande mognadsnivåer 

i förhållande till aggressioner vid datorspelande.  

Denna studie fann endast en koppling mellan kontrollokus och aggressioner vid 

datorspelade. Denna koppling var att personer som hade hög intern kontrollokus upplevde 

även en högre nivå av intern aggression. Detta innebär att personer som tror att det är de 

själva som kan styra sina liv och vad som händer, även är mer hårda mot sig själva om de inte 

spelar så bra som de tänkt sig eller om någonting går fel. Aggressionen riktas i större mån inåt 

mot sig själva istället för att de skyller på andra.  

Studien av Przybylski, Deci, Rigby, och Ryan (2013) hade bland annat funnit att om 

individen inte var bekant med spelet sedan innan så ökade aggressionsnivån. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför denna studie inte fick speciellt många signifikanta resultat. 

Deltagarna i denna studie svarade på frågorna utifrån vad de brukar känna när de spelar och 

de utgick alltså från spel de känner till väl och därför inte blir lika aggressiva av som om de 

skulle spela ett spel som var nytt för dem. 

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

En styrka med denna studie var användandet att den väletablerade skalan för att mäta 

kontrollokus. Att det gjordes en back-translation på Rotters skala av två utomstående personer 
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med engelska som modersmål är till fördel för studiens reliabilitet. Mätinstrumentet som 

användes för att mäta olika typer av aggression baserades på en redan etablerad skala vilket 

ökar reliabiliteten men det innehöll både styrkor och svagheter då indexet för verbal 

aggression och fysisk aggression båda hade hög reliabilitet enligt Cronbachs alfa. Index för 

extern aggression och intern aggression hade dock inte lika hög reliabilitet vilket är en 

svaghet med studien eftersom det var indexet intern aggression som visade på flest 

signifikanta resultat. Att dessa index inte hade hög reliabilitet var problematiskt då det inte går 

att säga om det verkligen inte fanns starkare samband mellan kontrollokus och de två typerna 

av aggression. Det kan finnas samband som denna studie inte lyckats fånga upp på grund av 

ett för svagt mätinstrument.  

En svaghet med studien är att det var väldigt få kvinnor som deltog vilket gjorde att det 

inte gick att undersöka könsskillnader. Då enkäten var webb-baserad blev det svårt att ha 

kontroll på individbortfallet. Detta gör att det inte går att generalisera studien vilket är en klar 

svaghet med studien. Antalet individer är också relativt lågt vilket försvårar möjligheten att 

generalisera ytterligare. 

En annan styrka med studien var att sättet som enkäten besvarades då en del deltagare kom 

med feedback gällande vad de ansåg om enkäten. Tack vare detta så framkom det att några 

deltagare ansåg att frågorna i enkäten inte rörde datorspelande. Det hade kanske varit bättre 

för svarsfrekvensen om de frågor som faktiskt gällde just datorspelande hade inledd enkäten 

och sedan följts av frågorna från Rotters skala. Med facit i hand kunde det konstateras att det 

hade varit till studiens fördel om en pilotstudie hade utförts i förväg för att testa reliabiliteten i 

de index som togs fram för att mäta de olika typerna av aggression. Det skulle då ha funnits 

möjlighet att ta bort och lägga till frågor för att få ett högre alfa-värde på indexet och därmed 

ett mer tillförlitligt resultat.  

Att denna studie inte gjorde någon skillnad på vilket nivå av datorspelade individerna 

befann sig på kan påverka resultatet negativt då det inte går att veta om de som besvarat 

enkäten spelar på en mer avancerad nivå eller inte. Urvalet blev även riktat då det kan vara så 

att de individer som befinner sig i grupperna där enkäten lades ut inte behöver vara 

representativa för populationen. Debriefingen som kom efter att enkäten besvarats skulle 

kunnat spridas till andra som skulle besvara enkäten vilket då skulle göra att det finns en risk 

att de svarar på frågorna efter att de fått all information om studien.  

Denna studie hade med fördel kunnat utföras med hjälp av ett experiment. Metoden hade 

då kunnat vara att först testa deltagarna för att mäta deras kontrollokus. Kontrollokusen skulle 

kunna mätas med Rotters skala då den är en väl etablerad skala. Därefter skulle deltagarna få 

spela ett datorspel som spelas i lag och online. Under tiden som deltagarna spelar spelet skulle 

forskarna kunna iaktta dem för att se om, och på vilket sätt, de agerar aggressivt. Ett exempel 

på ett sådant beteende som skulle kunna observeras är om deltagarna uttrycker verbal 

aggression genom att höja rösten eller skriva av frustration under spelets gång. Ett annat 

exempel är att iaktta om deltagaren slår på saker, till exempel bordet, på grund av att denne 

blev arg. Vid ett sådant experiment hade faktorer som individens självbild inte spelat en roll. 

 

 

Slutsats 

 
Denna studie har endast kunnat visa på en signifikanta resultat på en av hypoteserna och det 

var att det finns ett negativt samband mellan intern kontrollokus och intern aggression. Detta 

innebär att de individer som deltog som hade högre intern aggression även uppvisade mer 

intern aggression. De som ansåg sig själva vara ansvariga för sitt liv och vad som händer var 

även mer benägna att skylla på sig själva när det gick dåligt i datorspelet. Utöver detta resultat 

framkom andra intressanta aspekter som kan vara värt att forska vidare om. I enlighet med 
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Österman et al.(1999) visade studien att äldre individer hade mer intern kontrollokus. De äldre 

deltagarna uppvisade även längre nivåer av verbal och fysisk aggression än de yngre. I 

relation till den nuvarande debatten kring datorspelade och dess kopplingar till aggressioner är 

det intressant att vidare undersöka hur ålder relaterar till aggressionsnivån i samband med 

datorspelade istället för att fokusera på innehållet i själva datorspelet.  
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