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Sammanfattning 
Datorspelande har blivit en vanligare fritidssyssla bland ungdomar och datorspelande 

polariseras i massmedia och är en mansdominerad miljö. Forskning visar att datorspelande kan 

associeras med fysisk inaktivitet och onyttiga matvanor. Studier visar också att datorspelande 

kan vara associerat med självkänsla. Det är därför viktigt att förstå hur dagens ungdom förhåller 

sig till datorspelande. Studiens syfte är att undersöka äldre tonåringars datorspelande, 

självkänsla och levnadsvanor. En kvantitativ enkätstudie har genomförts och genomgått en 

statistisk analys. Resultat från 115 deltagare, 51 män och 64 kvinnor, presenteras. 

 

92 % av männen och 47 % av kvinnorna spelade datorspel. Resultatet visade inga signifikanta 

skillnader kring självkänsla för varken kön eller datorspelare. Inga signifikanta skillnader fanns 

mellan datorspelare och träningsaktiva dagar, men skillnader fanns för matvanor och 

datorspelare. Datorspelare åt mindre frukt och mer chips än icke-datorspelare. Det fanns 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnors datorspelande; de olika könen hade olika vanor 

och männen hade mer erfarenhet av datorspel. Kommunikationen om datorspel till föräldrar var 

låg, där 29 % av datorspelarna pratar om spel med sina föräldrar, 21 % positivt och 8 % negativt. 

 

Männen föredrar multiplayer-spel, vilket tyder på att män har mer sociala interaktioner när de 

spelar. Många män är högkonsumenter vilket tyder på att den sociala interaktionen är viktigt 

för männen och datorspelandet utgör då en arena där det sociala behovet tillfredsställs. Detta 

kan skapa mansdominerade grupper inom datorspelen där miljön blir mer välkomnande för män 

än kvinnor. Även om studien inte kunde finna signifikanta skillnader för självkänsla mellan 

datorspelare och icke-datorspelare kan den heller inte utesluta möjligheten att datorspelandet 

påverkar självkänslan. En djupare kvalitativ intervjustudie kring datorspelande rekommenderas 

för att få en bättre förståelse kring datorspel och självkänsla. 
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Abstract 
Video gaming has become a common leisure activity among youth and video gaming is being 

polarized in mass media and is a male-dominated environment. Research shows that video 

gaming can be associated with physical inactivity and unhealthy eating habits. Studies also 

show that playing video games can be associated with self-esteem. It is therefore important to 

understand how today's youth relate to this. This study aims to examine older teenagers’ video 

gaming, self-esteem and habits. A quantitative survey has been conducted and undergone a 

statistical analysis. 

  

92 % of the men and 47 % of the women played video games. The results showed no significant 

differences regarding self-esteem for neither gender nor video gamers. No significant 

differences were found between video gamers and days with physical exercise, but differences 

were found for eating habits and video gamers. Video gamers are less fruit and more chips than 

non-video gamers. There were significant differences between men's and women's video 

gaming; the different genders had different habits and men had more experience with video 

games. The communication about video games to parents was low, with 29 % of video gamers 

talking about video games with their parents, 21 % positive and 8 % negative. 

  

The men prefer multiplayer games, which suggests that men have more interactions when they 

play. Many men are high consumers, suggesting that the social interaction is important for men 

and that video gaming constitutes an arena where their social need is fulfilled. This can create 

male-dominated groups within the video games where the environment becomes more 

welcoming for men than women. Although the study could not find significant differences for 

self-esteem among video gamers and non-video gamers it cannot exclude the possibility that 

video gaming affects self-esteem. A deeper qualitative interview study about video games is 

recommended to provide a better understanding of video games and self-esteem. 
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Förord 

Detta är en kvantitativ studie gjord för en examen i folkhälsovetenskap på Högskola 

Kristianstad. Datorspel har utgjort en stor del i våra egna liv och denna studie har gett oss ny 

förståelse för vårt gemensamma intresse. Det har varit ett mycket intressant och 

underhållande studie att arbeta med. Båda författarna har varit lika delaktiga i arbetet och tar 

därför ett gemensamt ansvar för denna studie. 

 

Vi tacka alla er som har varit delaktiga i utförandet av studien. Tack till alla deltagare för era 

svar, utan er hade vi inte fått ett intressant resultat. Tack till rektorerna och lärarna på 

gymnasieskolan för hjälpen med tider och plats för att utföra studien. Vi skulle även vilja 

tacka vår handledare, Atika Khalaf, för all den feedback och hjälp vi fått samt våra 

klasskamrater och deras handledare för deras feedback. Vi vill också allmänt tacka alla våra 

klasskamrater för den tid vi har spenderat tillsammans. Arbetet har varit fyllt av upp- och 

nedgångar, men har varit väldigt givande. 

 

Tack så mycket. 

 

Kristianstad – 28/3 2016 

 

Marcus Stanojevic  Patrik Truong
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1. Inledning 
Datorspelande har blivit en allt vanligare fritidssyssla bland dagens ungdom och 

datorspelsbranschen har vuxit enormt under de senaste åren. Samtidigt menar Statens 

medieråd (2011) att datorspelandet polariseras i massmedia, där det exempelvis rapporteras 

om att det bidrar till bättre engelskkunskaper (SVT, 2016) och möjlighet att användas i 

behandling mot ADHD (SVT, 2014). Däremot lyfts det också fram situationer där individer 

spelar längre perioder i sträck och dör till följd av det (Aftonbladet, 2015) och att vissa spel 

kan bidra till aggression (Aftonbladet, 2014). En undersökning av Statens medieråd (2015a) 

visar att 93 % av alla ungdomar i åldern 17-18 har tillgång till egen dator eller surfplatta. 

Bland dessa ungdomar spelar 58 % datorspel; vilket innefattar 82 % av alla pojkar och 40 % 

av alla flickor i åldersgruppen 17-18 år. Termerna datorspel och datorspelande kommer här 

framöver att syfta på tv-spel, datorspel och spel på andra digitala plattformar, såsom 

smartphones och surfplattor. 

 

Statistiska centralbyrån (2014c) och Statens medieråd (2015a) menar att det är fler pojkar som 

spelar datorspel än flickor. Detta leder till en överrepresentation av pojkar bland spelande 

ungdomar och därför ses mannen som det dominerande könet (Linderoth & Olsson, 2012). 

Friends (2015) nätrapport visar också att datorspelsmiljön är en vanlig förekommande plats 

för kränkningar på internet och främst för pojkarna eftersom fler pojkar spelar jämfört med 

flickor, däremot växer flickornas intresse för ett “underhållningsbaserat innehåll” (Friends, 

2015, s. 14). Linderoth och Olsson (2012) menar att kvinnliga spelare sexualiseras i 

datorspelsvärlden vilket orsakar en objektifiering av kvinnor. Det är däremot skickligheten för 

datorspelandet som värderas hos datorspelarna, vilket gör att spelarna får en dubbelsyn om 

hur det kvinnliga könet bemöts, och genusperspektivet blir då komplext (a.a.). Ungdomar 

använder sig alltmer av internet för att skapa och experimentera med sina identiteter och finna 

sig själva (Lalander och Johansson, 2012). Hur ungdomar bemöts i deras digitala världar kan 

komma att påverka deras identitetsskapande både fysiskt och psykiskt vilket kan leda till att 

deras självkänsla påverkas. 

 

Begreppet självkänsla definieras som en individs självupplevda värde av sig själv (Rosenberg, 

1965). Självkänsla är en viktig del av ungdomars liv; samtidigt kan den skadas av olika 

fysiska och psykiska påfrestningar såsom mobbning (BRIS, 2016). Därför är det viktigt att 

omgivningen och samhället kan stärka självkänslan genom att exempelvis uppmuntra eller 

bekräfta ungdomars känslor (a.a.). I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten övergripande med 

folkhälsan, där arbetet består av elva folkhälsomål. Bland dessa folkhälsomål är målområde 

tre, barn och ungas uppväxtvillkor, centralt för detta arbete. Syftet med detta målområde är att 

säkerställa att alla barn får en så god uppväxtmiljö som möjligt; där barn skyddas mot 

mobbning och diskriminering, att stärka barn och ungas kunskapsnivåer och stödja deras 

miljö både hemma och i skolan (Prop. 2007/08:110). Samtidigt har ungdomarnas miljö 

förflyttat sig till internet vilket bidrar till en ny miljö som behöver insatser. 

 

Datorspelande har inte enbart visat påverkan för den psykiska hälsan utan har också visats ha 

olika samband med den fysiska hälsan. Bland annat har matvanor kopplats till datorspelande, 

där datorspelares matvanor förändras (Statens medieråd, 2015b). Det gör att målområde tio, 

matvanor och livsmedel (Prop. 2007/08:110), berörs i denna studie. Det finns studier som 

visar att aktiva datorspel kan bidra till barns fysiska aktivitet (Ni Mhurchu, et al., 2008), men 

också studier som visar datorspel som en riskfaktor för minskad fysisk aktivitet (Busch et al., 
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2013) Därmed berörs även målområde nio, fysisk aktivitet (Prop. 2007/08:110), i denna 

studie. Trots att andelen barn i 11, 13 och 15-års ålder som tränar minst fyra gånger i veckan 

har ökat så menar Folkhälsomyndigheten (2014) “att stillasittandet har ökat på bekostnad av 

den fysiska aktiviteten” (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 60) genom att barnen rör sig mindre 

under vardagen. Detta antyds eftersom allt fler barn spenderar minst fyra timmar om dagen 

framför en skärm. Denna tidsanvändning kan ses som en form av eskapism, en 

verklighetsflykt. 

 

Eftersom det finns många faktorer kring datorspelande som berör ungdomars hälsa är det 

viktigt för samhället att följa med i utvecklingen; detta för att kunna erbjuda unga det stöd och 

skydd de behöver. Ungdomarna har allt fler möjligheter att möta andra människor och är inte 

längre begränsade till den lokala miljön, inte ens begränsande till landets gränser, utan deras 

digitala miljö rör sig runt hela världen (Lalander & Johansson, 2012). Samtidigt som 

datorspel polariseras i massmedia visar forskningen också ett varierande resultat. 

 

2. Tidigare forskning 
2.1 Datorspelande 
Hos ungdomars medievanor har datorspelande de största könsskillnaderna. Statens medieråd 

(2015a) genomför återkommande studier kring barns medievanor i Sverige och den senaste 

skickades ut till 1 999 barn mellan 13-18 år och hade en svarsfrekvens på 39,5 %. Statens 

medieråd (2015a) definierar högkonsumenter som individer som spenderar minst tre timmar 

per dag med ett medium, exempelvis mobil, TV eller spel. Bland datorspel är det fler pojkar 

än flickor vid alla åldrar. Den största skillnaden ligger vid 18 år där 39 % av pojkarna ses som 

högkonsumenter jämfört med 1 % av flickorna. 

 

För pojkar som räknas som högkonsumeter av spel är detta en större andel än det som visades 

i Statistiska centralbyråns undersökningar om barns levnadsförhållande, Barn-ULF (SCB, 

2014c). Undersökningen visade att 23 % av pojkarna och 4 % av flickorna i åldersgruppen 

16-18 år spelade datorspel minst tre timmar varje dag. Frågan undergick en förändring från 

året innan genom att lägga till mobilspel som ett alternativ och kan därför inte fullt jämföras 

ur ett kronologiskt perspektiv med tidigare Barn-ULF undersökningar. För åldersgruppen 16-

18 år besvarades den av 427 barn. Trots dessa skillnader för ungdomar består 

könsfördelningen för spelande i åldersgruppen 16-64 av 53 % män och 47 % kvinnor (ISFE, 

2012). 

 

8 % av flickorna i åldersgruppen 17-18 år brukar bli osams med föräldrar om hur mycket tid 

som spenderas på datorspel; för pojkar är det 21 %. Ungefär en av fem familjer har antingen 

regler för hur sent barn får spela eller hur länge de får spela. 18-åringar spelar i snitt fram till 

21:52 på kvällen. Ett av tio barn i åldersgruppen 17-18 år anser att de lägger för mycket tid på 

datorspel (Statens medieråd, 2015a). 47 % av föräldrar spelar spel med sina barn (ISFE, 

2012). 

 

Ett återkommande forskningsområde om datorspelande är påståendet att våldsamma datorspel 

kan orsaka ett våldsamt beteende. Ett antal forskningsöversikter har gjorts kring ämnet och en 

återkommande slutsats är att det saknas bevis för detta påstående (NOVA, 2010; Statens 

folkhälsoinstitut, 2005; Statens medieråd, 2011). American Psychological Association, APA, 

är en institution vars forskningsöversikt drog den motsatta slutsatsen; våldsamma datorspel 
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orsakar ett våldsamt beteende (APA, 2005). Efter en senare granskning har APA ändrat om 

sin slutsats till att våldsamma datorspel inte orsakar ett våldsamt beteende eller att det kan 

länkas till kriminella handlingar, men att bevis finns för att det orsakar ett aggressivt beteende 

(APA, 2015). Statens medieråd (2011) menar att sådana belägg saknas och menar istället att 

aggressiva personer söker sig till våldsamma datorspel. Dessutom har onlinespel med 

våldsamma mål visat att det kan involvera stora mängder av positiv socioemotionell 

kommunikation mellan individer och att interaktionen online är en viktig roll i individers 

kommunikation sinsemellan (Peña & Hancock, 2006). 

 

2.2 Självkänsla 
Enligt Rosenberg (1965) hänvisar självkänsla till en individs känsla av dennes självvärde. 

Individer med hög självkänsla respekterar sig själva och betraktar sig som värdiga; varken 

bättre eller sämre än andra, ser sina begränsningar och ser möjligheter att förbättra och 

utveckla sig själva. Individer med låg självkänsla är missnöjda med sig själva, föraktar sig 

själv och även saknar respekt för sig själv. Johnson (1997) menar att självkänsla kan 

definieras som graden av kärlek, respekt och värde som individen har för sig själv. Vidare kan 

skapandet av självkänsla ses ur två olika synsätt (Rosenberg, 1965). Det första synsättet är att 

självkänsla fås genom uppmuntran och ovillkorlig kärlek från andra under en individs 

uppväxt. Det andra synsättet är att självkänsla fås när individen senare i sin personliga 

utveckling betraktar sig själv som kompetent. 

 

Rosenberg (1965) menar vidare att självkänsla kan beskrivas som specifik eller global. Med 

begreppet specifik självkänsla är självkänslan relaterad till en specifik situation, medan global 

självkänsla är i diverse olika situationer. Global självkänsla beskriver därmed både situationer 

där en individ har positiva värderingar av sig själv och situationer där en individ har negativa 

värderingar av sig själv; därmed ses global självkänsla vara ett bättre mått än specifik 

självkänsla (Rosenberg, 1965). För denna uppsats kommer begreppet självkänsla att hänvisa 

till global självkänsla. 

 

2.2.1 Datorspelande och självkänsla 
Relationen mellan datorspelande och självkänsla har undersökts under en längre tidsperiod 

med varierande resultat. Flertalet studier i ämnet har inte påvisat något samband (Barnett et 

al., 1997; Colwell, Grady & Rhaiti, 1995; Colwell & Kato, 2003; Fling et al., 1992; Gibb et 

al., 1983; Seger & Potts, 2012). I de studier som visat samband har sambandet antingen varit 

svagt (Colwell & Payne, 2000; Dominick, 1984) eller relaterats till spelberoende (Lemmens, 

Valkenburg & Peter, 2010; Ko et al., 2005; Roe & Muijs, 1998). I dessa fall har de som haft 

låg självkänsla spelat mer eller oftare än de som har hög självkänsla och könsmässigt har 

pojkar varit gruppen som utmärkts. Det är däremot svårt att tala om effekter av spel eftersom 

det finns miljontals olika spel och hundratals olika genrer och subgenrer av spel (Bavelier et 

al., 2011). 

 

John Colwell har undersökt självkänsla och datorspelande i Storbritannien (Colwell & Payne, 

2000) och Japan (Colwell & Kato, 2003). Medan ett samband fanns i Storbritannien hos 

pojkar 12-14 år gamla upptäcktes inget samband i Japan hos barn 12-13 år gamla oavsett 

deras kön. Studierna visade att barnen i Storbritannien hade högre självkänsla än de i Japan 

och att pojkarna hade högre än flickorna. Colwell och Katos (2005) slutsats är att skillnaden i 

självkänslan beror på krosskulturella faktorer mellan Storbritannien och Japan och inte på 

datorspelande. Studier för datorspelande och självkänsla i Sverige tycks saknas. 
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Dominick (1984) menar att en dålig självbild kan kompenseras genom framgång i datorspel. 

Leung (2004) syftar på att individer med låg självkänsla kan använda datorspel för att finna 

exempelvis vänskap och respekt, och Kim et al. (2008) menar att individer med narcissistiska 

personlighetsdrag får stärkt självkänsla av att uppnå status och respekt i MMORPG:s, en typ 

av onlinespel. Huan et al. (2015) undersökte ungdomars självkänsla, självbild och relationer i 

relation till ett Facebook-spel och fann att desto mer involverade deltagarna var i spelet desto 

starkare var deras självkänsla, självbild och relationer. 

 

2.3 Ungdomars levnadsvanor i Sverige 
Enligt Barn-ULF mår 97 % av flickor och 99 % av pojkar mellan 16-18 år ganska eller 

mycket bra (SCB, 2014b). Hos flickorna rapporterar nästan fyra av tio att de har svårt att 

sova, nästan åtta av tio har varit trötta i skolan och 43 % har sovit dåligt minst en gång i 

veckan. För pojkar är det drygt tre av tio som har svårt att sova, knappt två tredjedelar som är 

trötta i skolan och tre av tio som har sovit dåligt minst en gång i veckan. Nästan hälften av 

pojkarna och två tredjedelar av flickorna i åldersgruppen 16-18 år känner sig stressade minst 

en gång i veckan (SCB, 2014d). Dessutom tränar 83 % av flickorna och 91 % av pojkarna 

minst en gång i veckan (SCB, 2014b). I åldersgruppen 16-18 kommer 93 % överens med sin 

mamma och 84 % med sin pappa (SCB, 2014e). Ett av tio barn röker minst en gång i veckan 

och 28 % är i ett förhållande (SCB, 2014a). 

 

2.3.1 Datorspelande och levnadsvanor 
Som tidigare nämnt har Sverige elva folkhälsopolitiska målområden och ett av dessa, 

målområde elva, hanterar alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (Prop. 2007/08:110). 

Med spel avses hasardspel, men enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) börjar gränserna 

mellan datorspel och hasardspel att "luckras upp" (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 20). 

Studier har även visat att datorspel kan vara en riskfaktor för hasardspelande (Chiu & Woo 

2012; Delfabbro et al., 2009). I framtiden kan detta målområde komma revideras för att 

anpassas efter framtidens spel och spelvanor. Däremot menar experter inom 

datorspelsforskning att datorspel kan användas som hjälpmedel för patienter med exempelvis 

amblyopi, demens, schizofreni och PTSD (Bavalier et al., 2011) och en pilotstudie har visat 

att datorspel kan vara användbara för ungdomar med förvärvade hjärnskador (de Kloet et al., 

2012). Dessutom spelar drygt en av tio föräldrar datorspel med sina barn för att gagna barnens 

hälsa och kondition (ISFE, 2012). 

 

Datorspelande är associerat med stillasittande och ohälsosamma matvanor (Busch, 2013). I 

Jelena Djordjevic (2011) kandidatuppsats om unga mäns upplevelser och erfarenheter av 

datorspel drogs också slutsatsen att ”spelvanor har […] ett samband med ohälsosamma 

matvanor.” (Djordjevic, 2011, s. 58). Lyons et al. (2012) menar att datorspelande med 

rörelsekänsliga kontroller inte har någon effekt på stillasittande spelande. Datorspel kan ändå 

ses som en möjlighet att nå ut till ungdomar för att främja goda hälsovanor, men då krävs 

bland annat att datorspelandet måste kräva mer aktiva än inaktiva handlingar och bör utföras 

med nära och kära (Simons et al., 2013). Individer som spelar pro-sociala spel har associerats 

med ökad empati och minskad skadeglädje (Bavelier et al., 2011). Datorspelade har visats ha 

en klar påverkan på individers sömnvanor. Datorspelande är bland annat associerat med 

senare sovtider, mindre sömn, mer trött om dagarna, senare uppstigning på vardagar och 

tidigare uppstigning på helgdagar (Cain & Gradisar, 2010). Detta gäller även för mobilspel 

(Mak et al., 2014). Denna sena uppstigning kan ses tillsammans med att datorspelare 
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förskjuter måltider (Linderoth & Olsson, 2012) för att spela som en sorts eskapism. En måttlig 

nivå av eskapism är bra för en individ, men det kan utveckla ohälsosamma vanor, såsom 

beroenden (Warmelink, Harteveld & Mayer, 2009). 

 

Att spela actionspel har visat ge förbättrad perception och spatial kognition (Shawn Green et 

al., 2012). Pojkar som spelar mycket datorspel rapporterar mer ryggont än de som spelar 

mindre och för de som spelar mycket är datorspelande en riskfaktor för huvudvärk (Torsheim 

et al., 2010). Pojkar som spelar mindre än fem timmar i veckan tränar mer än de som inte 

spelar alls (Koezuka et al., 2006). Datorspelande har både funnits inte ha något samband med 

BMI (Scharrer & Zeller, 2014) och funnits ha samband med BMI (Metcalf & Atherton, 

2006), men då gällde det endast för flickor som spelade minst fem timmar varje vardag. För 

flickor är också datorspel associerat med fysisk inaktivitet (Koezuka et al., 2006). 

Datorspelandets förhållande till rökning är problematiskt; Shi & Mao (2011) menar att desto 

mer individen spelar eller gör någon liknande stillasittande aktivitet desto ökad risk för att de 

har erfarenhet av att röka. Genom att minska datorspelandet och stillasittande minskar risken 

för att röka, men risken är att denna tid som nu inte används till datorspelande eller 

stillasittande istället bidrar till att individer börjar eller fortsätter att röka. 

 

3 Problemformulering 
För att kunna arbeta för ett hälsosamt samhälle behöver kunskapsluckor fyllas. Datorspelande 

är ett relativt nytt område och bör därför utforskas mer. Statistiken visar att tillgängligheten 

till Internet är hög bland dagens ungdom, samtidigt är det betydligt vanligare med datorspel 

som fritidssyssla. Folkhälsomyndigheten (2014) menar att stillasittande har ökat på bekostnad 

av den fysiska aktiviteten i vardagen och inte av träningsaktiva dagar. Det finns därför ett 

intresse av att undersöka om datorspelande, vanligtvis en stillasittande aktivitet, är associerad 

med antalet träningsaktiva dagar för en äldre åldersgrupp än den som Folkhälsomyndigheten 

har undersökts. Eftersom datorspel kräver en investering i tid så kan denna aktivitet frånta 

möjligheten att ha fler träningsaktiva dagar. Denna tidsinvestering kan också bidra till 

ohälsosammare matvanor och därmed överlag sämre levnadsvanor. Det finns även ett behov 

av att undersöka ohälsosamma matvanor och datorspelande för båda könen. 

 

För datorspel och självkänsla så har samband vanligtvis funnits för pojkar, men inte för 

flickor. Det är väsentligt att undersöka om en skillnad finns i självkänslan mellan 

datorspelande pojkar och flickor och mellan icke-datorspelande pojkar och flickor. 

Forskningsområdet har inte heller kunnat ge ett fullständigt svar om det finns en relation 

mellan datorspelande och självkänsla. Studier har i huvudsak gjorts för barn innan eller under 

de tidiga tonåren. Dessutom så saknas studier om datorspelande och självkänsla i Sverige. 

Därför är det viktigt att förstå innebörden av datorspelandet bland ungdomar och med detta 

som grund ämnar sig denna studie att undersöka om datorspelande kan associeras till 

självkänsla och levnadsvanor. 

 

4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och 

levnadsvanor. 
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4.1 Frågeställningar 
Studiens frågeställningar är följande: 

● Finns det något samband mellan datorspelande och självkänsla? 

● Finns det någon association mellan män och kvinnors självkänsla i relation till 

datorspelande? 

● Finns det skillnader mellan datorspelares och icke-datorspelares levnadsvanor och 

självkänsla? 

 

4.2 Hypoteser 
H1: Ungdomars självkänsla är relaterad till mängden datorspelande. 

H2: Datorspelare har ohälsosamma matvanor jämfört med icke-datorspelare. 

H3: Datorspelare har färre träningsaktiva dagar än icke-datorspelare. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie kommer att använda sig av två teoretiska utgångspunkter. Dessa är Uses and 

gratification theory, UGT (Katz, 1959) och Social identity theory, SIT (Tajfel & Turner, 

1979). 

 

5.1 Uses and gratification theory 
UGT:s utgångspunkt är att individen inte konsumerar media passivt utan att denne istället  

aktivt använder sig av media för att tillfredsställa specifika behov (Blumler & Katz, 1974). 

Detta utgår från ett individperspektiv med utgångspunkten från individens sociala miljö och 

agerar som motivation för att använda media (a.a.). För denna studie kommer media att 

representeras av datorspel. 

 

Teorin nämndes för första gången i slutet av 1950-talet (Katz, 1959) och utvecklades som en 

reaktion under 1940-talet mot den tidens forskning kring masskommunikation (Blumler & 

Katz, 1974). Katz, Gurevitch och Haas (1973) tog fram 35 behov från massmedias sociala och 

psykologiska funktioner och delade in behoven i fem kategorier. Dessa behov är (1) 

kognitiva, exempelvis att införskaffa information och kunskap, (2) emotionella, exempelvis 

känslor och njutning, (3) personliga, exempelvis status, (4) sociala, familj och vänner, och (5) 

avspänning, eskapism och avledning (a.a.). Inom personliga behov återfinns självkänsla. 

 

På senare år har denna teori börjat användas för att förklara varför individer börjar spela 

onlinespel och vad som motiverar individer att fortsätta spela (Wu, Wang & Tsai, 2010). 

Denna studie är baserad på Yee (2006) som klassificerade tre komponenter för en 

datorspelares motivation. Komponenterna är prestation, social och fördjupning. Inom 

fördjupning inkluderades bland annat eskapism. Datorspel ger därmed individer möjligheten 

att förskjuta dagliga vanor för att tillfredsställa ett datorspelsbehov; antingen ett behov av att 

spela eller ett behov av någonting i spelet, exempelvis den sociala komponenten. UGT har 

även använts i samband med forskning kring datorspelande och självkänsla (Huan et al., 

2015) och studier som har undersökt behov i relation till datorspelande och självkänsla har 

också gjorts (Colwell, Grady & Rhaiti, 1995). Greenberg et al. (2010) har visat att pojkar och 

flickor får olika tillfredställelser av datorspel och tillfredställelsen som hade största skillnad 

var social interaktion. 
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5.2 Social identity theory 
Denna teori menar att individen identifierar sig själv med hjälp av olika sociala grupper. 

Teorin består av tre grundkomponenter. Den första komponenten är (1) kategorisering där 

individerna kategoriserar olika grupper. Den andra komponenten är (2) identifikation där 

individerna både identifierar och särskiljer sig från den sociala gruppen. Den tredje 

komponenten är (3) den sociala jämförelsen där individerna jämför sin egen grupp med andra 

grupper (Tajfel & Turner, 1979). 

 

SIT har använts i tidigare forskning kring datorspelande. O’Connor et.al. (2015) påpekar att 

det finns många olika sociala grupper inom ett specifikt spel, exempel på dessa grupper är 

olika gillen i spel. De Grove, Courtois och Van Looy (2015) menar att desto mer en individ 

spelar desto starkare blir spelaridentiteten hos individen, men också att desto mer den sociala 

omgivningen spelar desto högre värderas den sociala identiteten. Däremot visas också att det 

finns en skillnad mellan könen genom att flickor inte identifierar sig med denna 

spelaridentitet lika mycket som pojkar (a.a.). Teorin baseras på att individer och deras 

identitet påverkas av gruppidentiteter. Datorspel är ett mansdominerat område och därför är 

det intressant att undersöka vilka aspekter som gör att datorspelandet blir gruppindelat, 

exempelvis mansdominerat, och få en förståelse för varför pojkar spelar mer än flickor. 

 

6. Metod 
Denna studie är en tvärsnittsstudie som genomförts med en kvantitativ enkätundersökning. 

Detta valdes för att bäst kunna besvara syftet och för att kunna nå en så stor grupp som 

möjligt (Ejlertsson, 2014). Enkäten bestod av tre block ämnade åt att undersöka 

bakgrundsinformation, datorspelande och självkänsla var för sig. Enkäten utfördes som 

gruppenkät med syftet att minimera risken för bortfall. Ingen pilotstudie gjordes på grund av 

tidsbrist. Få tillfällen gavs då skolklasser kunde besökas för att kunna genomföra studien 

vilket gjorde att tid saknades för att kunna komplettera enkäten efter en pilotstudie. För 

enkäten i dess helhet se bilaga 1. 

 

6.1 Urval 
Studiens målgrupp var gymnasiestudenter som läste sitt tredje år; detta för att de är den äldsta 

generationen som vuxit upp med den moderna tekniken och som fortfarande går i skolan. 

Studien valdes att genomföras i Kristianstad kommun av bekvämlighetsskäl. Skolan valdes 

som arena för att kunna komma i kontakt med målgruppen. Kommunens alla gymnasieskolor 

gavs en siffra och en tärning slogs för att avgöra vilken skola som skulle tas kontakt med. En 

gymnasieskola i Kristianstad kommun användes för undersökningen. Eleverna från sju klasser 

besvarade enkäten och 116 svar mottogs. Alla sju klasser var högskoleförberedande då 

klasserna valdes av rektorerna som togs kontakt med för att få tillgång till målgruppen. 

 

Studien har fått erfara både externt och internt bortfall. Det externa bortfall, individer i urvalet 

som inte kunnat delta i enkätundersökning, har varit elever som inte varit i klassrummet vid 

datainsamlingen eller tackat nej till att genomföra enkäten. Vid internt bortfall gäller enskilda 

frågor som inte har besvarats (Ejlertsson, 2014). Två elever närvarande vid 

enkätundersökningen och valde att inte delta i undersökningen. Antalet elever som inte 

närvarande vid datainsamlingen kan inte ges då klasstorleken för två av sju klasser inte 

förmedlats. Antalet elever för de andra fem klasserna är 124 elever. I de fall det förekommit 
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internt bortfall på någon fråga har detta presenterats i samband med resultatet. Dessutom har 

elva deltagare svarat på frågor som de inte var menade att svara på, då deras svar på tidigare 

frågor instruerat dem att inte svara på vissa frågor. I dessa fall har svaren på dessa frågor inte 

tagits med i resultatet. 

 

6.2 Genomförande 
Rektorerna på skolan kontaktades för att kunna genomföra studien i skolan. Rektorer 

meddelade tider då studien kunde utföras och vilka klasser som kunde besökas. Rektorerna 

valde själva klasser bland de som de ansvarade för utifrån att klasserna bestod av elever som 

gick sitt tredje år på gymnasiet. En tid fick bokas om på grund av kommunikationsproblem. 

Detta tillfälle var menat att användas som pilotstudie. Rektorn tog emot informationsbrev 

(Bilaga 2), som skulle distribueras till eleverna, och ett etikbrev (Bilaga 3), som rektorn själv 

skulle läsa. Undersökningen utfördes i klassrum som hade bestämts av rektorerna. 

Klassrummen öppnades av klassens mentor; vid fem klasser närvarade mentorn under 

datainsamlingen medan vid de två resterade klasserna lämnade mentorn efter att dörren till 

klassrummet hade öppnats. I samband med datainsamlingen informerades eleverna om 

studiens syfte och eleverna fick möjlighet att ställa frågor kring studien. Eleverna kunde sedan 

själva bestämma om de ville besvara enkäten eller inte. Enkäten distribuerades som 

gruppenkät (Ejlertsson, 2014); eleverna samlades i ett klassrum och var och en fick en enkät i 

pappersform och svaren gavs vid samma tillfälle. Eleverna hade möjlighet att kolla igenom 

enkäten och innan de bestämde sig för att genomföra den eller inte, samt i vilken ordning de 

ville genomföra den. 

 

6.3 Enkätkonstruktion 
Enkäten var uppdelad i tre block vilka var (1) bakgrundsinformation [A1-A10], (2) spelande 

[B1-B16] och (3) självkänsla [RSES]. Vid hänvisning till specifika frågor kommer etiketten 

som stod bredvid frågan att användas; se bilaga 1 för enkäten i dess helhet. Eftersom fråga A9 

bestod av sex delfrågor kommer dessa beskrivas genom tillägg av ett bindestreck och siffra, 

alltså A9-1 till och med A9-6. Vid hänvisning till frågorna för självkänsla kommer RSES att 

användas. Frågorna för bakgrundsinformation och datorspelande har inspirerats av eller tagits 

från studier som har använt dessa frågor. Exempel på detta är fråga A9-6 som är inspirerad av 

Barn-ULF:s (2014b) fråga “[a]tt du har tränat så du blivit andfådd eller svettig?” (Barn-ULF, 

2014b) och B4 som inspirerades av “[v]ilka datorspel/tv-spel spelar du oftast?” (Statens 

medieråd, 2015a, s. 44). Frågor som har ändrats har gjorts så för att bättre besvara studiens 

syfte och vara mera anpassad efter studiens målgrupp. Frågorna för självkänsla är en svensk 

översättning av Rosenbergs (1965) skala för självkänsla, RSES.  

 

6.3.1 Bakgrundsinformation 
Bakgrundsfrågorna hanterade sociodemografiska- och livsstilsfaktorer, såsom kön och 

sömnvanor, för att kunna påvisa skillnader mellan datorspelare och icke-datorspelare. Syftet 

med dessa frågor var också att kunna fastställa att om det finns något samband mellan 

datorspelande och självkänsla att detta samband inte är orsakat av bakomliggande 

levnadsfaktorer. Detta gör också att studien kan jämföra skillnaden bland levnadsvanor 

mellan datorspelare och icke-datorspelare. Frågorna A6, A9-6 och A10 var inspirerad av 

frågor från Barn-ULF (SCB, 2014a; SCB, 2014b, SCB, 2014c). Frågorna omformulerades 

och kompletterades med nya och ändrade svarsalternativ. För variabel A6 tillades också snus 
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då Barn-ULF endast undersöker rökning. Variablerna A7 och A8 var inspirerade av Barn-

ULF:s fråga om sömnbesvär (SCB, 2014d). 

 

6.3.2 Datorspelande 
Blocket inledes med en kort förklarning av begreppet spel för deltagarna. Ordet spelande 

valdes istället för datorspelande då detta ansågs vara en term mera anpassad efter målgruppen. 

För datorspelandet valdes fyra områden, nämligen (1) datorspelstid, (2) datorspelsform, (3) 

attityder kring datorspel och (4) sociala relationer kring datorspel. För att undersöka det första 

området efterfrågades hur mycket tid individen spenderar nu och har spenderat på 

datorspelande. Frågorna B1, B2, B8 och B9 ingår i detta område. Fråga B8 är en modifierad 

version av en fråga som Colwell & Kato (2005) har använt tidigare; svarsalternativen har ökat 

och förlängts från två till sex år eftersom datorspelandet blivit allt mer vanligt (Statens 

medieråd, 2015a). Fråga B9 var inspirerad av Barn-ULF:s (SCB, 2014c) och Statens 

medieråds (2015a) liknande undersökningsfrågor om speltid. Frågan är inspirerad från Statens 

medieråds (2015a) definition av högkonsument, en individ som använder media minst tre 

timmar om dagen. Det andra området ämnar studien att undersöka datorspel som spelas och 

plattformar som används. Detta görs för att få en generell bild om hur ungdomarna spelar då 

olika spelformer kräver olika sorters interaktion med andra spelare (Linderoth & Olsson, 

2012). Frågorna B3, B4 och B6 ingår i detta område. Frågorna B4 och B6 är inspirerade från 

frågor av Statens medieråd (2015a). 

 

Det tredje området, attityder kring datorspel, undersökte både individens och omgivningens 

attityd. Denna omgivning representeras här av vänner, föräldrar och eventuellt en partner. 

Frågorna B7, B10, B13, B14, B15 och B16 ingår i detta område. Av dessa är B10, B13 och 

B14 inspirerade av frågor som Barn-ULF (SCB, 2014e) undersökt kring barns relation till 

deras föräldrar och kompisar. Det fjärde området undersökte vilka ungdomarna spelar med 

och om de deltagit på någon form av spelevenemang. Frågorna B5, B11 och B12 ingår i detta 

område. Fråga B12 är en modifierad version av en fråga som Barn-ULF (SCB, 2014a) 

undersökt om barn har flickvän/pojkvän. Denna studie har modifierat frågan och tillagt spel. 

För fråga B4 saknades svarsalternativ och deltagarna skrev sina egna svar. 

 

6.3.3 Självkänsla 
För att studera självkänsla valdes Rosenbergs (1965) skala för självkänsla, RSES. Eftersom 

denna enkät är på engelska och en standardiserad svensk översättning saknas användes  

en översatt version av skalan tagen från Lundin och Wollins (2002) magisteruppsats. Denna 

skala har använts i ett stort antal studier och har en stark validitet (Sinclair et al., 2010). 

Skalan består av tio påståenden med fyra svarsalternativ; instämmer helt, instämmer, 

instämmer inte och instämmer inte alls. Varje svarsalternativ ger olika poäng och summan av 

dessa poäng framställs som resultat. Den högsta summan är 30 och ett resultat mellan 15-25 

anses vara hög självkänsla (Rosenberg, 1965). 

 

6.4 Analysmetod 
Studiens analys har i huvudsak genomförts med hjälp av Microsoft Excel. Fåtalet beräkningar 

utfördes i SPSS tillsammans med handledaren. När datainsamlingen var avslutad matades 

datan in i Microsoft Excel. Frågornas svar kodades med en siffra; det första svarsalternativet 

var “1”, nästa “2” och så vidare. Eftersom frågorna B5 och B6 hade flera svarsalternativ 

kodades varje svar för sig; en markering var “1” och ingen markering “2”. Rubriken för en 
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frågas svar var etiketten som skrevs jämte frågan. Se bilaga 1 för enkäten i dess helhet. 

Resultatet presenteras i löpande text med hjälp av tabeller och figurer. Signifikansnivån 

bestämdes till p = <0,05 och om inget annat anges testades med hjälp av Chi2-test. 

 

Totalt besvarades enkäten av 116 deltagare. Av dessa har en deltagares svar valts att inte 

presenteras av etiska skäl. Denna deltagare gav svaret “annat” på fråga om kön och om denna 

individs svar presenteras riskeras det att spåras tillbaka till individen. Om andelen som gav 

detta svar var större skulle det presenteras. Resultat från 115 deltagare kommer därmed att 

presenteras. Ett antal frågor har inte valts att presenteras i studien. Fråga A2 presenteras inte 

för att alla förutom två deltagare gav svaret “18” eller “19”. De två deltagarnas svar ger 

därmed risken att de två individerna kan spåras, men deltagarna svar på andra frågor har inte 

exkluderats då deras svar är viktiga för studien. Frågorna A3, A4, A5 och B15 presenteras 

inte för att dessa har under analysens genomförande inte funnits relevanta. Frågorna B11 och 

B12 har inte valts att presenteras för att andelen som har deltagit i något spelevenemang eller 

är i ett förhållande var för lågt. En stor del av frågorna har haft svarsalternativ som har slagits 

ihop. I vissa fall har variablerna dikotomiserats; en dikotom variabel är en variabel med 

endast två möjliga svar (Ejlertsson, 2012). 

 

Frågan A6 kodades med tre svarsalternativ; de som röker, snusar eller inget av dem. Fråga B7 

har kodats på samma sätt angående reaktion på prestation; denna fråga har analyserats vidare 

med hjälp av Mann-Whitney U test. Fråga A7 presenteras endast i texten. En andel som 

lägger sig under en viss tid enligt fråga A7 presenteras tillsammans med medelvärde, 

standardavvikelse och p-värde uträknad med hjälp av t-test. En indelning gjordes för fråga 

A10 där svarsalternativen 1-2 blev “bra” och svarsalternativen 4-5 blev “dålig”. 

 

För fråga B2 slogs svarsalternativen 1-3 ihop till svaret “ja” och svarsalternativ 4 och de som 

inte svarade på frågan benämndes “nej”. Spel som skrevs som svar på fråga B4 har 

sammanställts under spelserie, till exempel “The Sims” och “The Sims 3” under kategorin 

“The Sims”. De två första svarsalternativen på fråga B10 har slagits ihop. För fråga B13 har 

svarsalternativ 1-2 slagits ihop; detsamma för svarsalternativ 3-4. B1, B3, B5, B6 och B14 

presenteras och har inte bearbetats. För fråga B16 slogs svarsalternativen 1-2 och 4-5 ihop 

och vidare analys genomfördes med hjälp av Mann-Whitney U test. 

 

RSES sammanställdes genom att konvertera svaren till en specifik siffra mellan 0-3. De tio 

siffrorna summeras för ett svar. Därefter har de nya talen kategoriserats i antingen “hög 

självkänsla”, 15-30, eller “låg självkänsla”, 0-14. Alla analys av RSES har använt denna 

kategorisering som grund. För studiens andra frågeställning jämfördes självkänsla mellan 

könen endast hos datorspelare (n = 75), två interna bortfall. Detta var för att för få män var 

icke-datorspelare. 

 

För studiens tre hypoteser så har diktomiserade variabler skapats. Konstruktionsvalet av 

variablerna som skapades för hypoteserna är baserade på reflektioner som gjorts kring 

resultatet. För att testa hypotes H1 behövdes en variabel för spelmängd tas fram. Variablerna 

B2, B8 och B9 användes för detta. En indelning mellan låg och hög spelmängd gjordes där 

hög spelmängd definierades som de som spelar (B2), har spelat minst ett år (B8) och spelar 

minst en timme i streck (B9). Detta skapade en ny variabel som användes för studiens syfte. 

42 deltagare kategoriserades med hög spelmängd och 69 med låg spelmängd; fyra interna 

bortfall (n = 111). 
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För att testa hypotes H2 behövdes en variabel för matvanor tas fram utifrån frågor från 

enkäten. Variablerna A9-1 till och med A9-5 användes för det. En indelning gjordes för att få 

fram hälsosamma respektive ohälsosamma matvanor. Hälsosamma matvanor definierades 

som de som äter färska frukter, bär (A9-1) och grönsaker (A9-2) minst en gång varje dag och 

äter godis/kakor (A9-3), chips eller liknande (A9-4) och dricker sötade drycker (A9-5) högst 

någon eller några gånger i veckan. 31 deltagare hade goda matvanor och 82 hade dåliga 

matvanor; två interna bortfall (n = 113). Från detta skapades en ny variabel som användas till 

studiens syfte. Hypotes H3 använde variabeln A9-6. Svarsalternativen “någon eller några ggr 

i veckan” och “sällan eller aldrig” användes som färre träningsaktiva dagar och resterade 

svarsalternativ som fler träningsaktiva dagar. 60 deltagare kategoriserades som fler 

träningsaktiva dagar och 45 som färre träningsaktiva dagar (n = 115). 

 

7. Etiska överväganden 
Studien använder sig av Forskningsrådets (u.å.) fyra grundläggande etiska principer som 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För informationskravet informerades samtliga deltagare i studien i förhand om studien och 

enkäten. De informerades också om att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. Eftersom 

alla deltagare var över 15 år efterfrågades inte samtycke från föräldrarna; inget skriftligt 

samtycke togs från deltagarna, utan samtyckeskravet tillgodosågs när deltagarna själva valde 

att fylla i enkäten. All insamlad data var konfidentiell och obehöriga har saknat tillträde till 

datan med hänsyn till konfidentialitetskravet. Inga individer kommer kunna identifieras 

utifrån den fullständiga studien och datan kommer att förstöras efter att studien är genomförd. 

Utifrån nyttjandekravet kommer empirin enbart användas för studiens syfte och för 

examensarbetets syfte, vilket är en publicerad uppsats. 

 

8. Resultat 
Resultatet bygger på svar från 115 besvarade enkäter; 51 (44 %) deltagare var män och 64 (56 

%) kvinnor. Alla män har någon gång spelat ett datorspel och 47 (92 %) spelar fortfarande. 

Bland kvinnorna har 54 (84 %) någon gång spelat ett datorspel och 30 (47 %) spelar 

fortfarande. Nio av tio män och 85 % av kvinnorna rapporterade hög självkänsla. Den 

vanligaste spelplattformen för män var dator och för kvinnor var det delat mellan dator och 

stationär spelkonsol. Mobil var mycket mera populärt hos kvinnor än hos män. Runt sju av tio 

män var positivt inställda till spel och hos kvinnorna var ungefär åtta av tio neutralt inställda 

till spel (Tabell 1). 77 (67 %) av deltagarna spelar vid undersökningens tillfälle datorspel. De 

som spelar var mer positivt inställda till spel och pratar mer med sina vänner om det (Tabell 

3). 

 

Av studiens tre hypoteser var en statistisk signifikant; denna var H2 (Tabell 3). En statistisk 

signifikant skillnad framkom för ohälsosamma matvanor mellan datorspelare och icke-

datorspelare (p = 0,013). Ingen statistik signifikant skillnad framkom för H1 (p = 0,444) eller 

H3 (p = 0,743). Studiens andra frågeställning var inte statistiskt signifikant (p = 0,751). 
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Tabell 1. Jämförelse mellan män och kvinnor presenterad i antal och frekvenser, n (%), om inget annat anges 
 Män, n = 51 (44 %) Kvinnor, n = 64 (56 %) p-värde* 

Någonsin spelat   0,036 

   Ja 51 (100) 54 (84)  

   Nej 0 (0) 10 (16)  

Spelar fortfarande[1]   <0,001 

   Ja 47 (92) 30 (56, 47)**  

   Nej 4 (8) 24 (44, 53)**  

Självkänsla[2]   0,411 

   Hög självkänsla 46 (90) 51 (85)  

   Låg självkänsla 5 (10) 9 (15)  

Spelar på…[3]   0,009 

   Dator 39 (83) 14 (47)  

   Stationär konsol 22 (47) 14 (47)  

   Bärbar konsol 2 (4) 1 (3)  

   Mobil 2 (4) 9 (30)  

   Surfplatta 0 (0) 1 (3)  

Typ av spel[4]   <0,001 

   Singleplayer 12 (27) 20 (71)  

   Multiplayer 32 (73) 8 (29)  

Spelar spel med[3]   0,002 

   Spelar själv 29 (63) 23 (79)  

   ”IRL” vänner 35 (76) 13 (45)  

   Vänner online från Sverige 14 (30) 3 (10)  

   Vänner online från världen 12 (26) 1 (4)  

   Okända online 21 (46) 3 (10)  

   Med familj 11 (24) 10 (34)  

Hur länge spelat spel[4]   <0,001 

   Mer än 6 år 31 (66) 2 (8)  

   Mindre än 6 år 16 (34) 23 (92)  

Spelar spel i sträck[5]   <0,001 

   Mer än 3 timmar 19 (40) 2 (7)  

   Mindre än 3 timmar 28 (60) 27 (93)  

Besviken/arg på spelprestation[3]   <0,001 

   Egen prestation  38 (81) 12 (40)  

   Andras prestation 30 (64) 6 (20)  

   Blir inte besviken/arg 7 (15) 18 (60)  

Inställning till spel[6]   <0,001 

   Positiv 36 (71) 9 (14)  

   Neutral 14 (27) 52 (83)  

   Negativ 1 (2) 2 (3)  

Pratar spel med föräldrar   0,513 

   Positivt 11 (21) 9 (14)  

   Negativt 4 (8) 4 (6)  

   Pratar inte 36 (71) 51 (80)  

Röker eller snusar[6]   0,331 

   Röker 2 (4) 2 (3)  

   Snusar 5 (10) 2 (3)  

   Inget av det 45 (88) 60 (95)  

Frågeställning 2[a] 43 (91) 25 (89) 0,751 
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* Signifikansnivå bestämd till 5 %. 
** Första frekvensvärdet inkluderar endast svar från de som instruerats att besvara denna fråga (n = 54); andra 

frekvensvärdet inkluderar de som svarat ”nej” på ”någonsin spelat” (n = 64) 
[1] Inkluderar endast svar från de som instruerats att besvara denna fråga (n = 105) 
[2] Fyra interna bortfall (n = 111) 
[3] Inkluderar endast svar från de som instruerats att besvara denna fråga (n = 77) 
[4] Inkluderar endast svar från de som instruerats att besvara denna fråga; fem interna bortfall (n = 72) 
[5] Inkluderar endast svar från de som instruerats att besvara denna fråga; ett internt bortfall (n = 76) 
[6] Ett internt bortfall (n = 114) 
[a] Beräknad endast för datorspelare, könsfördelat, visar antal och frekvens med “hög självkänsla”, två interna 

bortfall (n = 75) 
 

Signifikanta skillnader upptäcktes mellan mäns och kvinnors spelpreferenser. Någonsin spelat 

(p = 0,036), spelar fortfarande, (p = <0,001), spelar på… (p = 0,009), typ av spel (p = <0,001) 

och spelar spel med (p = 0,002), var signifikanta. Signifikanta skillnader finns också för de 

som spelat mer eller mindre än sex år (p = <0,001) och om de spelar i sträck mer eller mindre 

än tre timmar (p = <0,001). Även inställning till spel var signifikant (p = <0,001). Ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas för självkänsla mellan könen vid kategoriseringen låg/hög 

självkänsla (p = 0,411). 

 

Med vänner online från Sverige spelar tre av tio män och en av tio kvinnor med dessa; för 

världen spelar 26 % av männen och 4 % av kvinnorna. Runt sju av tio män och åtta av tio 

kvinnor pratar inte om spel med sina föräldrar. 88 % av männen och 95 % av kvinnorna 

varken röker eller snusar. Totalt nämndes 76 olika spel som spelades varav 54 olika av män 

och 34 av kvinnor. För de mest populära spelen se tabell 2. 

 
Tabell 2. Datorspel deltagarna spelar mest presenterat i frekvens (%) 

Samtliga (n = 77)  Män (n = 47) Kvinnor (n = 30) 

League of Legends (22 %) League of Legends (32 %) The Sims (30 %) 

Fifa (19 %) Counter-Strike (28 %) Candy Crush (27 %) 

Counter-Strike (17 %) Fifa (23 %) Fifa (13 %) 

Call of Duty (14 %) Call of Duty (19 %) 8-Ball Poll (10 %) 

The Sims (13 %) Hearthstone (13 %) Grand Theft Auto (10 %) 

 

Eftersom fler män spelar domineras listan av deras spel. Fifa var det enda spelet i båda könens 

topp fem lista och The Sims det enda spelet som var på den totala topp fem listan men inte på 

männens. Inga män spelade 8-Ball Poll eller Candy Crush medan inga kvinnor spelade 

Counter-Strike. Regler för spel fanns hos 16 % av männens och 13 % av kvinnornas familjer. 

81 % av männen kan bli besvikna eller arga på sin egen spelprestation och sex av tio kvinnor 

blir inte besvikna eller arga på någons spelprestation. En statistisk signifikant skillnad 

uppkom här (p = <0,001) som identifierades mellan de som blev arga eller besvikna på sina 

egna och andras prestation och de som varken blev arga eller besvikna på någons prestation. 

Deltagarna sover i snitt lite mer än sju timmar om dagen med en standardavvikelse på nästan 

exakt 0,9 timmar och 62 % går och lägger sig senast 23:00. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan datorspelare och icke-datorspelare presenterat i antal och frekvens, n (%), om inget 

annat anges 
 Datorspelare, n = 77 (67 %) Icke-datorspelare, n = 38 (33 %) p-värde* 

Självkänsla[1]   0,133 

   Hög självkänsla 68 (90) 29 (81)  

   Låg självkänsla 7 (10) 7 (19)  

Pratar med vänner om spel   <0,001 

   Ja 53 (69) 9 (24)  

   Nej 24 (31) 29 (76)  

Inställning till spel[2]   <0,001 

   Positiv 41 (53) 4 (11)  

   Neutral 34 (44) 32 (84)  

   Negativ 2 (3) 1 (5)  

Pratar spel med föräldrar   0,313 

   Positivt 16 (21) 4 (11)  

   Negativt 6 (8) 2 (5)  

   Pratar inte 55 (71) 32 (84)  

Upplevelse av egen hälsa   0,201 

   Bra 54 (70) 29 (76)  

   Varken bra eller dålig 21 (27) 6 (16)  

   Dålig 2 (3) 3 (8)  

Röker eller snusar[2]   0,159 

   Röker 5 (6) 0 (0)  

   Snusar 6 (8) 1 (3)  

   Inget  68 (86) 36 (97)  

Timmar sömn, m (SA) 7,2 (0,9) 7,5 (0,9) 0,121 

H1[a]   0,444 

H2[b] 15 (19) 16 (42) 0,013 

H3[c] 41 (53) 19 (50) 0,743 
* Signifikansnivå bestämd till 5 % 
[1] Fyra interna bortfall (n = 111) 
[2] Ett internt bortfall (n = 114) 
[a] Hypotes 1; fyra interna bortfall (n = 111) 
[b] Hypotes 2; antal med goda matvanor presenteras; två interna bortfall (n =113) 
[c] Hypotes 3; antal med fler träningsaktiva dagar presenteras (n = 115) 
 

Precis som för kön var självkänsla inte signifikant för datorspelare vid kategorisering (p = 

0,133). Att prata med vänner om spel (p = <0,001) och deltagarnas syn på spel (p = <0,001) 

var signifikanta. Datorspelare var klart mer positivt inställda till spel då lite över hälften av 

datorspelarna var positivt inställda mot ungefär en av tio av icke-datorspelarna. Ingen stor del 

av grupperna pratar om spel med sina föräldrar även om en lite större del av datorspelarna gör 

det. Det kunde inte påvisas några signifikanta skillnader i timmars sömn (p = 0,121) eller för 

rökning eller snusning (p = 0,159) mellan datorspelare och icke-datorspelare. 
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Figur 1. Jämförelse av levnadsvanor mellan datorspelare och icke-datorspelare i procent (n = 115) med p-värde[1] 
[1] Signifikansnivå bestämd till 5 % 
[2] P-värde = 0,006  
[3] P-värde = 0,174  
[4] P-värde = 0,148  
[5] P-värde = 0,029  
[6] P-värde = 0,640; internt bortfall på två personer (n = 113) 
[7] P-värde = 0,780 
 

En statistisk signifikant skillnad fanns gällande konsumtion av färska frukter (p = 0,006) och 

chips eller ostbågar (p = 0,029). Drygt hälften av icke-datorspelarna äter grönsaker flera 

gånger om dagen jämfört med runt en tredjedel av datorspelarna. Ingen deltagare konsumerar 

chips eller ostbågar varje dag. För kön påvisades en statistisk signifikant skillnad för färska 

frukter (p = 0,008), grönsaker (p = 0,016) och sötade drycker (p = 0,043). Se bilaga 4 för 

jämförelse av levnadsvanor mellan könen. 

 

9. Diskussion 
9.1 Metoddiskussion 
Studiedesignen är en tvärsnittsstudie vilket innebär att en undersökning genomförs kring hur 

förhållandena är vid ett specifikt tillfälle, men det går inte att fastställa orsakssamband mellan 

variabler (Ejlertsson, 2012). Eftersom ingen pilotstudie utfördes saknades möjligheten att 

korrigera enkätens frågor, vilket har bidragit till att ett antal problem inte upptäcktes förrän 

efter att enkäterna hade distribuerats. En pilotstudie skulle kunnat bidra till minskat 

missförstånd, såsom de elva deltagare som besvarade frågor de inte var menade att besvara, 

och därmed minska det interna bortfallet. 
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Enkäterna distribuerades som gruppenkät för att kunna erbjuda ytterligare ett 

informationstillfälle samtidigt som det minskar risken för att deltagarna ska kunna påverka 

varandras svarsalternativ. Samtidigt medför en gruppenkät en risk för att deltagarna känner 

sig tvungna att delta i studien (Ejlertsson, 2014). Detta motverkades genom att 

uppmärksamma individerna, både via informationsbrev och muntligt i samband med 

enkätdistributionen, om att deltagandet var frivilligt och enligt informationskravet ska 

deltagarna ha informerats om frivilligheten (Forskningsrådet, u.å.). Eftersom två individer 

närvarade vid enkätundersökningen men inte valde att delta ses detta som lyckat. 

 

Det uppstod brister gällande enkäten genom bland annat felstavningar och missförstånd 

gällande ordval. Ordet “regelbundet” (B9) uppmärksammades av några deltagare då de inte 

menade att de spelar regelbundet inom svarsalternativens tidsperioder eller att de ens anser sig 

spela regelbundet. Denna variabel hade ett internt bortfall. Det fanns även tolkningsutrymme 

gällande ordet “färska” (A9-1) eftersom enkäten inte gav en definition för vad som menas 

med färska. Detta gör att face validity, om deltagarna förstår frågorna så att frågorna kan mäta 

det som de är avsedda att mäta (Ejlertsson, 2014), inte kan säkerställas. Fråga B12 var delad 

över två sidor vilket inte upptäcktes förrän enkäterna hade skrivits ut, varpå tid inte ansågs 

finnas för att korrigera detta, däremot uppmärksammades detta muntligt när enkäten 

distribuerades. Det var mer förekommande att deltagarna besvarade frågor som de inte var 

menade att besvara, då dem var hänvisade till att inte besvara dessa frågor (B2/B3-B9). Inga 

möjligheter fanns att testa enkätens reliabilitet via exempelvis en test-retestmetod då tid 

saknades för detta. Ett genomförande av detta hade kunnat styrka frågornas reliabilitet 

(Ejlertsson, 2014). Studiens reliabilitet kan därmed inte säkerställas förutom för de frågor som 

har inspirerats eller används i tidigare studier, såsom RSES. 

 

Validitet handlar om att frågorna ställts på ett sätt där svaret verkligen visar det som skulle 

besvarats (Ejlertsson, 2014). För denna studie var syftet att undersöka datorspelande, 

självkänsla och levnadsvanor. Eftersom det inte går att avgöra om deltagarnas svar 

överensstämmer med verkligheten så brister validiteten. Flertalet av frågorna var inspirerade 

av andra undersökningar vilket gör att resultaten går att jämföra, vilket stärker validiteten 

(a.a.). Det finns däremot brister i frågor som har inspirerats av tidigare frågor. Ett exempel är 

B9, som var inspirerad av Barn-ULF (SCB, 2014c). Där frågades istället hur många timmar 

som spelades på en vanlig vardag, medan denna studie frågar hur länge deltagarna spelar i 

sträck utan någon specifik dag. 

 

Urvalet för studien är inte representativt för populationen eftersom valet av kommun valdes 

utifrån bekvämlighetsskäl. Dessutom valdes även klasserna utifrån rektorers bekvämlighet 

begränsat efter tredjeårselever. Slutgiltigt var också alla klasser högskoleförberedande, vilket 

inte heller är representativt för urvalet. Risken för selektionsbias finns därmed i urvalet vilket 

kan ge ett systematiskt fel i resultatet (Ejlertsson 2012). Att urvalet inte är representativt gör 

att möjligheterna för en generalisering av resultatet blir bristande, därmed kan inte en slutsats 

dras från resultatet gällande populationen (Ejlertsson, 2014). Studiens andra frågeställning 

kunde också endast analyseras för datorspelare då för få män inte spelade. Ett större urval 

hade kunnat ge en större grupp av icke-datorspelande män och detta hade kunnat analyseras. 

Detta hade kunnat nås om studien hade pågått under en längre tidsperiod. Studiens hypoteser 

hade också en ojämn fördelning av deltagarna efter att svarsalternativ och variabler slagits 

ihop. Den mest utmärkande är H2 där endast 31 av 113 deltagare tillhörde en av de två 

kategorierna. Denna hypotes var signifikant (p = 0,013) där två av de fem individuella 
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variablerna, färska frukter och chips, var signifikanta. Däremot analyserades de individuella 

variablerna separat och inte med de kategoriserade svarsalternativen som användes för H2. 

Det går därför inte fullständigt att säga vilken kategoriserad variabel som användes för H2 

som var signifikant på grund av att analysen inte är tillräckligt djupgående. Frågorna för 

studien har således bristande reliabilitet och resultatet ger låg validitet, därav dras slutsatsen 

att studien har låg validitet. 

 

Två exempel är för spelplattform mellan kön (p = 0,009) och med vilka deltagarna spelar spel 

med (p = 0,002). En mera djupgående analys med exempelvis Mann-Whitney U test hade 

kunnat ge dessa resultat. Fåtalet variabler analyserades med detta test, men fler har inte gjorts. 

Resultatet har varit för omfattande för studiens tidsgräns och prioriteringar genomfördes där 

denna djupgående analys ansågs ha lägre prioritering. Tillgång till ett mera avancerat 

bearbetningsprogram för analysen, exempelvis SPSS, hade kunnat göra en mera djupgående 

analys möjlig. Trots det har signifikansprövningen med Chi2 i Microsoft Excel varit av stor 

användning för analysen av resultatet. 

 

Flera av studiens variabler har dikotomiserats. För B2 slogs de tre första svarsalternativen 

ihop vilket tog bort möjligheten att analysera för de som spelar varje dag och de som inte 

spelar varje dag. Denna kategorisering skulle dock riskera att ge för små grupper för en 

utförlig analys. En jämnare könsfördelning av icke-datorspelare hade uppskattats eftersom 

endast fyra män inte spelade spel. Dikotomisering är oftast olämplig att göra (Ejlertsson, 

2014), men har genomförts i denna studie för att enklare kunna presentera resultatet och 

undvika svarsalternativ som endast enstaka deltagare har svarat. Detta har givit en 

informationsförlust för studiens variabler och har förhindrat dessa variabler från att 

fullständigt kunna presenteras och analyseras. Denna analys hade sannolikt inte kunnat 

genomföras ändå på grund av tidsbrist och bristande urval. Avslutande kan sägas att det bästa 

har gjorts av situationen för att kunna presenteras ett så utförligt resultat som möjligt trots 

informationsförlusten. 

 

Variabel B7 är mycket svår att tolka. Individer som kan bli arga eller besvikna på sin egen 

spelprestation kan bli detta när de inte själva spelar. Dessutom kan individer som blir arga 

eller besvikna på andras prestation inte nödvändigtvis spela själva utan istället se när andra 

spelar. Det kan därför inte säkerställas att dessa känslor fås när individen spelar själv; än 

mindre om individen spelar med andra. Frågan skulle ha specificerats på att syfta på 

situationer där deltagaren själv spelar. 

 

Kring de etiska ställningstagandena för studien valdes det att exkludera en deltagare då denna 

deltagare var den enda som angav svaret “annat” för fråga A1. Att rapportera hens resultat 

skulle öka risken att identifiera denna individ och av hänsyn till konfidentialitetskravet, att 

inga individer ska kunna identifieras utifrån studien (Forskningsrådet, u.å.), exkluderades 

deltagaren. Barn-ULF (2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e) presenterar deras resultat för 

flickor, pojkar eller alla. Detta ger ingen möjlighet för de individer som inte anser sig tillhöra 

denna kategorisering. Valet för att ta med detta svarsalternativ var för att ge de individer som 

inte identifierar sig inom den binära skalan man-kvinna en möjlighet att förmedla detta. Det 

ansågs olämpligt att inte ge individer denna möjlighet för studien.  

 

Även gällande ålder fanns det avvikande svar varpå ålder inte presenterades. Detta har 

exempelvis gjort att ingen analys kunnat göras för att jämföra 18-åringar med 19-åringar, men 

eftersom detta inte tillhörde studiens syfte och att syftet inte specificerade någon ålder har inte 
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detta betraktas som ett hinder. Det förekom också ett etiskt övervägande gällande fråga A3 

eftersom denna fråga enbart hänvisade till ett två-siffrigt värde. Detta kan ha påverkat 

svarsalternativen gällande de deltagare som överskrider detta värde. Däremot valdes 

deltagarna ändå att tas med i resultatet eftersom A3 inte presenteras och deras svar är viktiga 

för studiens syfte. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
H1 gav ingen statistisk signifikant skillnad (p = 0,444). Detta överensstämmer med resultat 

från tidigare studier (Barnett et al., 1997; Colwell, Grady & Rhaiti 1995; Colwell & Kato, 

2003; Gibb et al., 1983) Flera variabler mellan män och kvinnor som spelar var statistiskt 

signifikanta; val av plattform (p = 0,009), typ av spel (p = <0,001) vem de spelar med (p = 

0,002), hur länge de spelat (p = <0,001) och hur länge de spelar i sträck (p = <0,001). 

Resultatet visar att fler män än kvinnor har spelat i mer än sex år, mer än tre timmar i sträck 

och män föredrar multiplayer-spel. Enligt UGT betraktas onlinespel som en form av media 

som spelarna interagerar med (Wu, Wang & Tsai, 2010). Med dagens teknologi spelas 

multiplayer-spel med människor runtom i världen online och spelen kan därför klassificeras 

som onlinespel. 

 

Studien har visat en statistisk signifikant skillnad för typ av spel (p = <0,001). Enligt resultatet 

föredrar män multiplayer-spel, spel som spelas med andra, medan kvinnor föredrar 

singleplayer-spel. Dessutom spelar männen mer med andra individer än kvinnorna (Tabell 1), 

vilket tyder på att männen får en större social interaktion när de spelar. Det har tidigare 

påpekats att män identifierar sig starkare med spelaridentiteten än vad kvinnor gör (De Grove, 

Courtois & Van Looy, 2015). Enligt SIT förhåller individen sin egen identitet med en 

gruppidentitet (Tajfel & Turner, 1979). Eftersom män spelar mer med andra jämfört med 

kvinnor kan det också antas att spelgrupperna består till stor del av män, vilket också kan ses i 

det mest spelade spelet hos männen, League of Legends, ett multiplayer-spel, medan för 

kvinnorna är det The Sims, ett singleplayer-spel. Resultatet visar därför utifrån SIT att de 

datorspel som kräver en interaktion med andra, multiplayer-spel, är mer mansdominerande, 

vilket ger en mer välkommande datorspelsmiljö för män än kvinnor. Behovet av social 

interaktion har också visats utifrån UGT, där Yee (2006) menar att den sociala komponenten 

är en del av datorspelarens motivation till att spela. Greenberg et al. (2010) visade dessutom 

att den största könsskillnaden bland tillfredstället hos datorspelare var social interaktion. 

Däremot kan denna studie inte påstå om kvinnor söker sig till singleplayer-spel på grund av 

den mansdominerade datorspelsmiljön eller om kvinnor i allmänhet föredrar andra spel. 

Studiens resultat ger därmed stöd åt att män och kvinnor har olika behov av spel. 

 

Resultatet visar att fyra av tio män spelar minst tre timmar i sträck när de spelar. Detta kan 

jämföras med Statens medieråds (2015a) undersökning där 39 % av pojkarna i 18-års ålder 

spelar minst tre timmar om dagen. Frågorna må skilja sig, men det stämmer överens med att 

det är vanligare att män är, vad Statens medieråd (2015a) kallar, högkonsumenter än vad 

kvinnor är. Endast två av kvinnorna i studien spelar minst tre timmar i sträck (Tabell 1). Detta 

ger stöd åt den stereotypiska manliga spelaren och spel som en manlig domän (Peterson & 

Munters, 2007). Enligt UGT kan de långa sträckorna ses som eskapism. Männen använder sig 

av spelen för att dra sig bort från verkligheten för att fördjupa sig i datorspelens värld; 

sannolikt tillsammans med andra då männen i studien föredrog multiplayer-spel och spelar 

med andra. Faktumet att två tredjedelar av männen i studien har spelat i minst sex år medan 

endast 8 % av kvinnorna (Tabell 1) har det styrker detta perspektiv. 
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Resultatet visar att de mest spelade spelen för män och kvinnor skiljer sig med undantaget 

Fifa (Tabell 2). Listan över de mest spelade spelen stämmer i stor grad överens med Statens 

medieråds (2015a) resultat för åldersgruppen 17-18 år. Topp tre är detsamma för männen fast 

i en annan ordning och topp två är detsamma för kvinnorna. De nya spelen på männens lista 

kan förklaras av UGT. När spelare inte längre får ut samma förmåner av ett spel tappar de 

intresset och går vidare till ett annat spel (Wu, Wang & Tsai, 2010). Det vanligaste spelet för 

kvinnor var The Sims vilket inte återfanns hos männen. Louise Peterson och Anna Munters 

(2007) har undersökt pojkars, 10-13 år gamla, interaktion i The Sims. Deras slutsats är att 

spelet erbjöd en lek som pojkarna nog inte hade haft några planer att göra om den inte fanns i 

denna form. Peterson och Munters menar också att både datorer och datorspel är genusmärkta 

för pojkar.  

 

För H2 fanns en statistiskt signifikant skillnad (p = 0,013). Det har påpekats av Linderoth och 

Olsson (2012) att datorspelare kan förskjuta måltider för datorspelande och denna 

förskjutning kan orsakas av någonting som måste göras i datorspelet. Utifrån UGT kan 

studiens resultat hänvisa till tillfredställandet av sociala behov och dessa behov kan komma 

från olika sociala grupper i datorspelen. Eftersom datorspelandet i grupper kan påverkas om 

en individ lämnar, exempelvis ett gruppuppdrag, påverkas också gruppens identitet om 

uppdraget misslyckas. Detta medför att individer inte tänker på sitt egna behov utan fokuserar 

på gruppens behov och identitet, vilket via SIT påverkar individens egen identitet. Detta 

behöver inte endast kopplas till måltider utan kan även kopplas till enskilda matvanor. För 

hypotesens gemensamma grundvariabler så fanns en statistisk signifikant skillnad för frukt (p 

= 0,006) och chips (p = 0,029), men inte för grönsaker (p = 0,174). Busch et al. (2013) fann 

att datorspelande leder till mera ohälsosamma matvanor och är associerat med dålig fysisk 

aktivitet. För goda matvanor utgick Busch från att äta frukost, frukt och grönsaker minst fem 

gånger i veckan. Denna studies resultat stämmer därmed delvis med resultat från Busch et al. 

(2013). Resultat visar utifrån H3 att det inte finns en statistisk signifikans mellan datorspelare 

och icke-datorspelare för träningsaktiva dagar (p = 0,743). Detta kan tyda på att det som 

efterfrågas är enbart antalet gånger en individ utövar fysisk aktivitet med klädombyte; 

intensitet, tid och vardaglig motion efterfrågas inte. Därav kan studien påstå att antalet 

träningsaktiva dagar som kräver klädombyte inte skiljer sig mellan datorspelare och icke-

datorspelare, men slutsatser kan inte dras om fysisk aktivitet i större utsträckning. 

 

Ett annat intressant resultat var att knappt tre av tio datorspelare pratar om spel med sina 

föräldrar, varav knappt en tredjedel av de som talar var negativt (Tabell 3). Eftersom 

datorspelande polariseras i media (Statens medieråd, 2011) kan föräldrarna få en förvrängd 

syn på datorspelandet. Detta kopplat med att föräldrarna inte samtalar med sina barn om 

spelande kan bidra till stora missförstånd gällande datorspel. Statens medieråd (2015) visar att 

andelen som pratar med sina föräldrar/andra vuxna om sitt spelande blir ovanligare desto 

äldre barnet är. ISFE, Interactive Software Federation of Europe (2012), visade att nästan två 

tredjedelar av föräldrar har barn som spelar spel och att nästan tre fjärdedelar av föräldrarna 

spelar spel med sina barn. Runt en fjärdedel av männen och en tredjedel av kvinnor i 

undersökningen spelar spel med sina föräldrar. Chai et al (2011) menar att ungdomar som 

spelar med sina föräldrar inte anser att spelandet tar tid från familjen. Konflikter kan uppstå 

gällande datorspel, dock finns det inga starka belägg för att datorspelandet skapar dåliga 

relationer mellan ungdomar och deras föräldrar. Det påpekas samtidigt att föräldrarna bör ha 

en djupare förståelse för datorspelen (a.a.). 
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Det går därför inte att påpeka vem av ungdomen eller föräldrarna som ska ta detta initiativ till 

att prata om spel. 24 % av männen och 34 % av kvinnorna i denna studie spelar spel med sina 

familjer (Tabell 1), men det går inte att påvisa vem som tar initiativet till vare sig diskussioner 

om spel eller ögonblick då deltagarna spelar spel med sina föräldrar. Däremot talar 69 % av 

datorspelarna om datorspel med sina vänner, vilket kan tyda på att ungdomarna betraktar 

föräldrar och vänner som olika grupper. Spelaridentiten värderas då högre bland deltagarnas 

vänner då dessa upplevs inneha en större förståelse och är mera sannolika att också spela 

datorspel. Detta kan genom SIT kopplas till att ungdomarna har olika förhållningssätt 

beroende på vilken social grupp individen umgås med och i vissa grupper är datorspelandet 

viktigare än i andra grupper. Detta gör att grupperna “vänner” och “föräldrar” inte går att 

jämföras eftersom de inte har liknande egenskaper. 

 

10. Konklusion 
Denna studie har visat ett statistisk signifikant värde gällande datorspelare och matvanor. 

Matvanor kan kopplas till ett av Sveriges folkhälsomål, målområde tio, matvanor och 

livsmedel. Det finns då möjlighet att undersöka varför en signifikant skillnad finns. Är det 

datorspelandet som påverkar matvanor eller är det matvanorna som påverkar datorspelandet? 

Samtidigt som datorspelande kopplas till stillasittande kunde denna studie inte påvisa en 

signifikant skillnad mellan datorspelare och icke-datorspelare gällande träningsaktiva dagar. 

För att mer effektivt kunna undersöka datorspelandets relation till målområde nio, fysisk 

aktivitet, krävs vidare studier i detta område. 

 

Denna studie har fokuserat på den globala självkänslan och dess relation till datorspelande. 

Studien fann ingen statistiskt signifikant skillnad mellan datorspelande mäns och kvinnors 

självkänsla, men skillnader fanns mellan könens datorspelsvanor. Även om studien inte kunde 

finna signifikanta skillnader för självkänsla mellan datorspelare och icke-datorspelare kan den 

heller inte utesluta möjligheten att datorspelandet påverkar självkänslan. Studier bör 

undersöka datorspel utifrån specifik självkänsla för att ge ett annat perspektiv och bör utföras 

via kvalitativa intervjustudier. Detta är också viktigt för de individer som inte identifierar sig 

som man eller kvinna, vilket denna studie inte har kunnat presentera något resultat för. 

 

Datorspelande har blivit en stor fritidssyssla och därför är det viktigt för föräldrar och vuxna i 

allmänhet att förstå varför ungdomar spelar. Det handlar om att förstå vilka aspekter som är 

viktiga för ungdomar som spelar, samtidigt som det är viktigt att förstå när och hur föräldrar 

ska konversera om datorspel med sina barn. Genom att förstå hur datorspel fungerar kan 

konflikter undvikas genom att bemöta datorspelarna vid tillfällen som inte stör spelandet. 

Eftersom många ungdomar spenderar mycket tid i skolan är det också lämpligt att undersöka 

relationen mellan datorspel och lärare. Detta gäller hur lärare ser på datorspel allmänt, på 

elever som spelar och, om de spelar själva, deras egna datorspelande. I sin tur bidrar detta 

med bättre förståelse för datorspelande och kan ge möjligheter att integrera datorspel i 

undervisningen.  
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Bilaga 1. Enkät 
 

Hej. 

Du är varmt välkommen att besvara frågorna i denna enkät. Syftet med denna enkät är att mäta 

datorspelande och självkänsla. Frågor kring din hälsa, dina spelvanor och din självkänsla kommer att 

ställas. 

Eftersom datorspelandet är en växande bransch är det viktigt för samhället att hänga med i utvecklingen, 

att kunna forska om hur datorspelandet eller spelandet i allmänt påverkar ungdomar är därför av stor 

betydelse vid vidare utveckling kring stöd, utveckling och förståelse för ungdomars hälsa. 

Det är fullkomligt frivilligt att vara med och inga personuppgifter kommet att samlas in vilket innebär 

att ingen kommer i efterhand att kunna se vilka svar just du har givit i denna enkät. 

Det är fritt fram att bläddra igenom enkäten för att läsa frågorna och därefter göra ditt val. Tänk inte för 

längre på frågorna utan ge det första svaret du kommer att tänka på.  

Var vänliga och kryssa i rutan så här ☒ och inte så här ☐X   om ni skulle svarat fel var vänlig och fyll i hela 

rutan      och sätt ett nytt kryss på det rätta svaret ☒. Det är även uppskattat om du kan skriva tydliga 

siffor i rutorna. 

 

Om inget annat anges markera endast ett svar per fråga. 

 

Frågorna börjar på nästa sida.  

Tack för din tid och din värdefulla medverkan. 

 

Hälsningar 

Marcus Stanojevic 

Patrik Truong 
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Bakgrundsinformation 
Allmänt om din hälsa. 
A1. Mitt kön är… 

☐ Man 

☐ Kvinna 

☐ Annat 

A2. Hur gammal är du nu?  

år. 

A3. Hur mycket väger du i kilogram?  

kg. 

A4. Vad anser du om din vikt? 

☐ Jag väger lagom mycket 

☐ Jag borde gå ner i vikt 

☐ Jag borde gå upp i vikt 

A5. Vad är din längd i centimeter?  

cm. 

A6. Röker eller snusar du? 

☐ Jag röker och snusar. 

☐ Jag röker. 

☐ Jag snusar. 

☐ Nej. 

A7. Vilken tid, i genomsnitt, går du och lägger dig varje dag? 

Avrunda till närmaste halvtimme. 

 

A8. Hur många timmar sover du, i genomsnitt, varje dygn?  

timmar. 
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A9. Hur många gånger i veckan… 
Sätt ett kryss på varje rad. 
 

äter du färska frukter eller bär?                      ☐            ☐           ☐            ☐               ☐ 
 

äter du färska grönsaker?         ☐            ☐           ☐            ☐               ☐ 
 

äter du godis/kakor?         ☐            ☐           ☐            ☐               ☐ 
 

äter du chips/ostbågar/liknande        ☐            ☐           ☐            ☐               ☐ 
 

dricker du sötade drycker?                                    ☐            ☐           ☐            ☐               ☐ 

(läsk eller andra söta drycker, inklusive sockerfria drycker) 
 
är du på ett träningspass som kräver        ☐            ☐           ☐            ☐               ☐ 
klädombyte på din fritid? 

 
A10. Vad anser du om din hälsa? 

☐ Mycket bra. 

☐ Bra. 

☐ Varken bra eller dåligt. 

☐ Dåligt. 

☐ Mycket dåligt. 
  

Flera 

ggr 

om 

dagen 

En 

gång 

varje 

dag 

Nästan 

varje 

dag 

Någon 

eller 

några 

ggr i 

veckan 

Sällan 

eller 

aldrig. 
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Spelande. 
Med spel så menas det som betraktas som dator/TV-spel. Kravet är att spelet kräver en separat maskin 

som du interagerar med, t.ex. en dator, mobil eller spelkonsol. Brädspel, kortspel, tärningsspel etc. 

räknas inte. 

B1. Har du någonsin spelat spel? 

☐ Ja. 

☐ Nej. 

Om du svarat nej, fortsätt från  fråga B10. 

 

B2. Om du har spelat spel, spelar du fortfarande? 

☐ Ja, varje dag. 

☐ Ja, nästan varje dag. 

☐ Ibland. 

☐ Nej, jag har slutat spela spel. 

Om du svarat nej, fortsätt från  fråga B10. 

 

B3. Vilken typ av spel föredrar du att spela? 

☐ Singleplayer. 

☐ Multiplayer. 

 

B4. Vilka spel spelar du i så fall? 

Skriv gärna de spel som du spelar mest och var vänlig att försöka undvika förkortningar. 

 

 

 

 

 

 

B5. Med vilka spelar du spel? 

Flera svar kan väljas. 

☐ Spelar själv. 

☐ Med ”IRL” vänner. 

☐ Med vänner online från Sverige. 

☐ Med vänner online från hela världen. 

☐ Med okända online. 

☐ Med familj. 

☐ Övrigt.  _____________________________________________________  

 

  



 

37 

 

B6. Vilka sorters plattformar spelar du på? 

Flera svar kan väljas. 

☐ Dator 

☐ Stationär spelkonsol (t.ex. PlayStation, Wii U eller Xbox One) 

☐ Bärbar spelkonsol (t.ex. Nintendo 3DS eller PlayStation Vita) 

☐ Mobil 

☐ Surfplatta 

☐ Övrigt.  _____________________________________________________  

 

B7. Kan du bli besviken eller arg på din eller andras spelprestation? 

☐ Ja, mina och andras prestationer. 

☐ Ja, bara mina prestationer. 

☐ Ja, bara andras prestationer. 

☐ Nej. 

 

B8. Hur länge har du regelbundet spelat spel? 

☐ Mindre än 6 månader. 

☐ Mellan 6 månader till 1 år. 

☐ 1-2 år. 

☐ 2-5 år. 

☐ Mer än 6 år. 

 

B9. När du spelar spel, hur länge brukar du spela i sträck? 

☐ Mindre än 30 minuter. 

☐ 30 minuter till 1 timme. 

☐ 1-2 timmar. 

☐ 3 timmar eller mer. 

 

B10. Pratar du om spel med dina vänner? 

☐ Ja. 

☐ Ibland. 

☐ Nej. 

 

B11. Har du någonsin deltagit i någon form av spelevenemang t.ex. Dreamhack? 

☐ Ja, flera gånger. 

☐ Ja, en gång. 

☐ Nej, men jag skulle vilja. 

☐ Nej, jag har aldrig deltagit. 

 

B12. Är du i ett förhållande? Om ja hur ser din partner på spel? 

☐ Jag är inte i ett förhållande. 

☐ Vi spelar båda två och alltid tillsammans. 
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☐ Vi spelar båda två och oftast tillsammans. 

☐ Vi spelar båda två och ibland tillsammans. 

☐ Vi spelar båda två, men aldrig tillsammans. 

☐ Jag spelar, men inte min partner. 

☐ Min partner spelar, men inte jag. 

☐ Ingen av oss spelar. 

 

B13. Pratar du om spel med din/dina förälder/föräldrar? 

☐ Ja, det är alltid positivt. 

☐ Ja, det är oftast positivt. 

☐ Ja. det är oftast negativt. 

☐ Ja, det är alltid negativt. 

☐ Nej. 

 

B14. Finns det regler, t.ex. tidsgränser, för spelande i din familj? 

Reglerna kan gälla tidsbegränsning, förbud för vissa spel eller liknande. 

☐ Ja. 

☐ Nej. 

 

B15. Har du betalat för spel inom de närmsta 6 månaderna? 

Gäller både spel och tillägg till spel, t.ex. DLC, mikrotransaktioner eller expansioner. 

☐ Ja, till både mig själv och någon annan. 

☐ Ja, till mig själv. 

☐ Ja, till någon annan. 

☐ Nej. 

 

B16. Vad är din inställning till spel? 

☐ Mycket positiv. 

☐ Positiv. 

☐ Neutral. 

☐ Negativ. 

☐ Mycket negativ. 
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Självkänsla. 

 

Instämmer 
helt. 

Instämmer. Instämmer 
inte. 

Instämmer 
inte alls. 

1. Jag tycker jag är en värdefull  

person, minst lika värdefull                          ☐                          ☐                        ☐                          ☐ 
som andra. 
 

2. Jag tycker att jag har en rad                         ☐                          ☐                        ☐                           ☐ 
goda egenskaper. 
 

3. Överlag är jag benägen att betrakta           ☐                          ☐                        ☐                           ☐ 
mig som misslyckad.  
  

4. Jag kan uträtta saker lika bra som               ☐                          ☐                        ☐                           ☐ 
de flesta människor. 
 

5. Jag tycker att jag inte har så mycket           ☐                          ☐                        ☐                           ☐ 
att vara stolt över. 
 

6. Jag intar en positiv attityd                            ☐                          ☐                         ☐                           ☐ 
gentemot mig själv. 
 

7. På det hela taget är jag                                 ☐                          ☐                         ☐                           ☐ 
nöjd med mig själv. 
 

8. Jag önskar att jag kunde ha                          ☐                          ☐                         ☐                           ☐ 
mer respekt för mig själv. 
 

9. Visst känner jag mig värdelös ibland.         ☐                          ☐                         ☐                           ☐ 

 
10. Ibland tycker jag att jag inte alls är bra.     ☐                          ☐                         ☐                           ☐ 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Informationsbrev 
Relationen mellan datorspelande och självkänsla.  

Hej. 

Vi är två studenter som studerar det folkhälsopedagogiska programmet vid Högskolan Kristianstad, 

HKR. Som en del att detta program så ingår det ett examensarbete som ska utföras och presenteras. 

Våra namn är Marcus Stanojevic och Patrik Truong; vi har ett gemensamt intresse för datorspelande 

och ungdomar. Det har gjort att vi valt att studera datorspelandet för vårt examensarbete. 

Undersökningar har visat att datorspelande har ökat under de senaste åren. Med termen 

datorspelande menar vi dator-, tv- och mobilspel. Till vilken nivå datorspelandet påverkar ungdomar 

är inte helt klart, vilket gör oss nyfikna på vilka faktorer av spelandet som påverkar ungdomarna. Vi 

valde självkänsla bland ungdomar för att spelande är mycket mer tillgängligt idag och kan leda till 

utveckling av olika identiteter hos ungdomarna, vilket i sin tur kan leda till att deras självkänsla och 

den spelpåverkade identiteten kan komma att påverka deras dagliga liv och hälsa. Därför är det 

intressant för oss att undersöka vilka faktorer inom spelande som associeras med ungdomarnas 

självkänsla. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan datorspelande och självkänsla. 

Ert deltagande i studien är fullkomligt frivilligt. Era uppgifter som ni lämnar in kommer heller inte 

kunna kopplas eller spåras tillbaks till er som individ; ni har även möjligheten till att hoppa av studien 

när ni vill. Däremot kan ni inte hoppa av studien efter att ni har fyllt i och lämnat in enkäten eftersom 

enkäten är konstruerad så att även vi som studenter inte kan identifiera vilken individ som står 

bakom vilka svar. Informationen som samlas kommer endast vara tillgänglig för Marcus, Patrik och 

vår handledare, Atika. 

Ett ytterligare informationstillfälle kommer att ges i samband med att enkäten delas ut, där ni som 

deltagare kan ställa frågor. 

 

Vi tackar så mycket för Din medverkan! 

Med vänlig hälsning    Marcus Stanojevic 

     Patrik Truong 
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Bilaga 3. Etikbrev 

Etik 
Etikinformation kring studien.  

Enligt informationskravet så ska deltagarna tydligt informeras om undersökning och vilken funktion 

de har i studien och villkor för deras medverkande. För att iscensätta detta så kommer ett 

informationsbrev att delas ut i förväg, därefter så kommer även ett muntligt tillfälle för ytterligare 

information i samband med enkäten.  

Alla individer som deltar i studien måste lämna samtycke. Målgruppen befinner sig över 15 års ålder 

och därmed så behövs inget samtycke från vårdnadshavare. Individerna kommer också att ha rätt att 

utföra undersökningen på sina egna villkor och avbryta sin medverkan utan några negativa 

konsekvenser. Avbrutna deltagare i studien kommer inte att från våran sida bli påverkade att 

fortsätta. Samtycket ges av eleverna själva när de väljer att fylla i enkäten efter vårt sista muntliga 

informationstillfälle i samband med att enkäten delas ut. 

All insamlad data kommer att vara konfidentiell och obehöriga kommer inte att ha tillträde till datan. 

Inga enskilda individer ska kunna sökas upp till följd av den insamlade datan och när studien är 

genomförd och avslutad så kommer den insamlade datan att förstöras. Vi väljer att inte heller att 

samla in namn eller personnummer då detta inte har något samband med vårt syfte vi lägger därför 

en stor fokus på konfidentialitet. Kön, ålder, vikt och längd kommer dock att samlas in. 

Datan kommer användas till en publicerad examensuppsats och vårt syfte att undersöka relationen 

mellan olika aspekter av spelande och självrapporterad självkänsla. Datan som insamlas kommer 

endast att användas för denna studie och kommer inte att användas för kommersiella ändamål. 

Personuppgifterna som samlas in kommer inte att användas för någon åtgärd som på något sätt 

direkt påverkar individen. Enkätsvaren kommer att bevaras utom räckhåll för utomstående. Efter 

examination av denna uppgift så kommer svaren att förstöras; de kommer inte att användas i 

framtida studier. 

 

Marcus Stanojevic, student i folkhälsovetenskap. 

Telefon: 072-5325349 

Email: marcus.stanojevic0159@stud.hkr.se 

Patrik Truong, student i folkhälsovetenskap. 

Telefon: 0703-051318 

Email: patrik.truong0002@stud.hkr.se 

Handledare: Atika Khalaf, universitetslektor i hälsovetenskap. 

Telefon: 044-203207 

Email: atika.khalaf@hkr.se 

mailto:marcus.stanojevic0159@stud.hkr.se
mailto:patrik.truong0002@stud.hkr.se
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Bilaga 4. Figur 2 

 
Figur 2. Jämförelse av levnadsvanor mellan män och kvinnor i procent (n = 115) med p-värde[1]  

[1] Signifikansnivå bestämd till 5 % 

[2] P-värde = 0,008 

[3] P-värde = 0,016  

[4] P-värde = 0,120  

[5] P-värde = 0,043 

[6] P-värde = 0,038; internt bortfall på två personer (n = 113) 

[7] P-värde = 0,941 
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