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Abstract 

Author:  Christian Svensson, Johan Hermansson 

 

Tutor: Philip Lalander 

 

Project: Bachelor thesis 

 

Title:  World of Warcraft – A virtual social world 

 

Content: In today’s modern society with high-speed connections covering the globe 

people are more than ever finding themselves gazing into the cold lights of the 

computer screen. On the other side a strange and exciting world yet to be 

explored awaits. Many are those who spend hour after hour running over green 

hills swimming in vast blue oceans in the lands of Azeroth, the playfield in the 

MMORPG game World of Warcraft. In media we often read and hear alarming 

reports on players stuck in this virtual world, ceasing to play a part in the real 

world. This thesis will make an attempt as to hear what those who play the game 

has to say in the matter. Through interviews we’ll try to separate or combine 

media’s view of the game from that of those who play it.          

 

Keywords: World of Warcraft, virtual worlds, social worlds, media’s view on computer 

games 
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Förord 

Vi vill börja tacka våra informanter för de ställde upp och lät oss intervjua dem, utan de hade 

vi aldrig fått ihop den här uppsatsen. Vi vill även tacka Philip som hjälpt oss strukturera våran 

intervjuguide och givit oss litteraturtips, för det har varit problematiskt att hitta litteratur till 

denna uppsats eftersom det är ett ganska outforskat område. Uppsatsen har varit en färdväg 

likt en berg-och-dalbana, letandet efter litteratur tog sin tid, snöbollseffekten till våra 

informanter uteblev så där fick vi söka efter fler personer än vi hade trott. Men i det långa 

loppet har det varit givande och lärorikt att arbeta med uppsatsen.  

 

Christian Svensson 

Johan Hermansson 

2007-06-18 
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1. Inledning 

Nästan dagligen hör eller läser man i media om hur människor världen över drabbas av en ny 

sorts beroende, dataspelsberoende. I beroendets kölvatten diskuteras vilka följder detta får för 

individen som fastnat i spelandet, det kan vara allt från fysiska besvär i form av musarm till 

ett så djupt beroende att allt utom spelet blir oväsentligt. I Kina avled en spelare 2005 av 

utmattning efter att ha spelat oavbrutet i 3 dygn, för att hedra henne anordnades en begravning 

på en bergsknalle, i spelet.  

 

Förutom de fysiska besvären så anses även det sociala livet bli lidande av spelandet ”Förutom 

att påverka ungas sociala liv kan dataspelsberoende leda till försämrad hälsa.”1. Eftersom vi 

själva har spelat spelet World of Warcraft (WoW), som är ett Massively Multiplayer Online 

Role Playing Game (MMORPG) eller knackigt översatt, ett rollspel för flera spelare i massiv 

skala online, så tyckte vi inte att vi delade denna uppfattning till fullo. För att se hur även 

andra spelare tyckte i denna fråga så valde vi att göra denna uppsats om World of Warcraft-

spelarnas sociala värld för att jämföra spelarnas uppfattning och den bild som media målar 

upp.  

                                                
1 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,868455,00.html 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att se hur individer som spelar WoW ser på sitt sociala liv. Denna 

bild vill vi därefter ställa mot medias bild av dataspel som beroendeframkallande och socialt 

depraverande.  

För att ta reda på detta ställer vi oss följande frågor. 

 

• Påverkas individernas sociala liv av spelandet? 

• Är spelandet en del av spelarnas sociala liv? 

• Kan det vara socialt att spela dataspel? 

 

Via våra intervjuer, teorier, artiklar från större tidningar och en intervju med föreståndaren på 

ett behandlingshem för dataspelsberoende, ska vi försöka svara på dessa frågor.  
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1.2 Bakgrund 

I bakgrunden vill vi ge dig som läsare en bild av vad spelet World of Warcraft är, vad man gör 

och vilka som spelar. 

1.2.1  World of warcraft 

World of Warcraft (WoW) är ett Massively Multiplayer Online Role Playing Game 

(MMORPG)2, det betyder att du spelar över Internet med andra människor över hela Europa i 

vårat fall. Du kan välja att spela själv men det är alltid fler spelare online, du kan även välja 

att spela eller chatta med andra spelare. Medelåldern för dem som spelar är mellan 25 och 30 

år.  

World of Warcraft är ett onlinespel som utspelar sig i en fantasy miljö där man skapar en 

karaktär som sedan ska spelas upp till en maximal nivå som idag är level (lvl) 70. Spelet har 

utvecklats av mjukvaruföretaget Blizzard Entertainment i USA och det lanserades den 23 

november 2004 i USA och den 11 februari 2005 i Europa. Den 16 januari 2007 släpptes 

World of Warcraft the Burning Crusade som är en expansion av spelet. Idag är det ca 8,5 

miljoner människor världen över som spelar World of Warcraft.   

1.2.2 Karaktärsskapande 

För att få mer inblick så ska vi förklara lite mer ingående hur spelet fungerar, men först ska vi 

titta närmare på hur man skapar en karaktär. Karaktären kan göras väldigt personlig, till att 

börja med så måste sida väljas, det finns två sidor. Dessa är ”Horde” och ”Alliance” där 

Horde är de onda och Alliance de goda, efter vald sida så ska det väljas vilken ras som man 

vill spela med, det finns fem på varje sida däribland Orc och Undead på Horde sidan, Human 

och Dwarf på Alliance sidan. Efter att ha valt ras så specificeras karaktären ytterligare, en 

klass ska väljas, här finns det lite olika alternativ, men några av dem är Warrior, Warlock och 

Shaman. Detta val utgör vilka kunskaper ens karaktär ska ha och lära sig, för desto högre lvl 

ens karaktär når desto fler kunskaper lär den sig och blir dessutom starkare.  

Efter detta så är det mer personliga saker man kan ändra, som kön, vilken hårfärg, hudfärg 

m.m. på så vis blir karaktären mer personlig, självklart ska den även namnges.  

 

                                                
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/MMORPG 



 8 

1.2.3 Server val 

Spelet är uppdelat med tre olika serveralternativ, det går att spela PVP, normal, och RP. Där 

PVP står för Player vs. Player och RP står för Role Player. Med PVP menas att man slåss mot 

monster och andra spelare från motståndarsidan, så Horde kan bara döda Alliance och tvärtom. 

På en normal server så finns möjligheten att välja mer om det ska vara möjligt att kunna möta 

andra spelare eller bara spela mot monster. RP är lite annorlunda, det bygger på 

rollspelsgrunder, men möjligheten finns även här att välja att möta andra spelare. När alla 

dessa steg är klara så är det dags att börja spela, något som vi ska förklara närmare i nästa 

avsnitt. 

1.2.4 Hur man spelar 

World of Warcraft är ett rollspel så det bygger på en historia som i detta spel grundar sig på 

ett krig mellan Alliance och Horde, så när man startar sin karaktär för första gången så får 

man en specifik bakgrundshistoria till den ras man valt. Det hela börjar i karaktärens hemby, 

därifrån tar man sig sen vidare ut i den enorma fantasy världen World of Warcraft erbjuder.  

 

När din karaktär som du döpt till t.ex. Millko kommer till sin hemby får du prata med olika 

questgivare (se glossary, bilaga 1) för att få uppdrag som kommer att ge dig mer erfarenhet 

och kunskaper. När du börjar är du på lvl 1 men målet är att spela upp sig till lvl 70 som är 

den högsta nivån. Det är när du dödar grisar, troll eller liknande, som du får Expericene Points 

(XP), är det en quest du är ute på så ger detta XP när du återvänder till questgivaren 

och ”lämnar” in uppdraget. 

Enda sättet att så att säga gå upp i lvl är att få XP. När din lvl ökar så får du även gå till din 

klasstränare för att lära dig nya färdigheter och förbättra de redan befintliga, detta sker vid 

varje jämn lvl som uppnås.  

I spelet finns även yrken du kan och bör lära dig, exempel på dessa är Tailor, Blacksmith, 

eller Enchanter, det går bara att ha två yrken åt gången. Yrken finns till för att kunna tillverka 

specifika föremål som karaktären kan använda, men även sälja. Ekonomin i spelet är en viktig 

del, det finns ett auktionssystem där det går att sälja och köpa föremål som t.ex. rustning, 

vapen eller väskor. Valutan består av koppar, silver och guld. Pengar behövs för att köpa ny 

utrusning samt för att kunna laga den gamla och vapnen som slits av alla strider. Vid lvl 40 

kommer den första stora utgiften, det finns då möjlighet att köpa en ”mount” eller riddjur (se 

bilaga 1). Denna mount gör att din rörelsehastighet ökar med 60 %, vid högre lvl finns även 

möjligheten att uppgradera din mount till Epic vilket gör dig ännu snabbare.  
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När du har lvl:at upp din karaktär så kommer möjligheten till att göra instanser (se bilaga 1) 

att finnas, där krävs mellan 5 och upp till 40 personer för att klara av fiender så som drakar 

och demoner. Dessa instanser ger ofta bättre rustning eller vapen, vilket behövs för att kunna 

komma vidare.  

I spelet finns även möjlighet att starta ett guild (se bilaga 1). För att starta ett sådant guild 

måste ni vara minst 10 personer, ni kan sen vara ett obegränsat antal medlemmar, över 500 

personer gör dock att möjligheten att få en överblick över alla medlemmar försvinner.  

När så din karaktär nått den maximala lvl:n så tar inte spelet slut utan det är då du kan börja 

göra de större instanserna eller raider (se bilaga 1) som det även kallas.  

Dessa instanser kallas oftast för end-game instanser då fienderna är, det som traditionellt inom 

spelvärlden skulle kallas, slutbossar alltså högsta hönset.  

Det är vid denna lvl som du kan börja uppgradera din rustning och ditt vapen, men även skapa 

dig ett rykte i spelet, något som i regel krävs för att få vara med i de bättre guilden.  

Det kan ta månader innan ett guild har klarat av en hel instans, vilket säger en hel del om 

storleken och svårighetsgraden på spelet, så gör dig beredd på att lägga ner mycket tid   

(http://www.wow-europe.com, http://www.blizzard.com). 

 

1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att endast intervjua personer som spelar World of Warcraft. Denna 

avgränsning gör att vi lättare kan fokusera på målet då olika spel kan skilja sig markant i sitt 

utförande. Vi har dessutom valt att inte fråga vad människor runt omkring, som vänner och 

familj, anser om våra informanters spelande. Detta p.g.a. att vi är intresserade av spelarnas 

och medias syn på spelandet och inte allmänhetens. 

 

1.4 Disposition 

Vår disposition ger en liten överblick vad kapitlen i uppsatsen handlar om. 

 

Kapitel 2. I detta kapitel går det läsa om tidigare forskning som gjorts på ämnet men också 

teorier och begrepp som varit viktiga i undersökningen. 

 

Kaptiel 3. Här tar vi upp de teorier och medias perspektiv angående spelandet. 
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Kapitel 4. I fjärde kapitlet beskrivs våra metoder och hur vi har gått till väga i för att utföra 

studien. 

 

Kapitel 5. Resultatkapitlet, vi bearbetar intervjuerna och kommer fram till en slutsats. 

 

Kapitel 6. Vårt diskussionskapitel, här diskuterar vi hur arbetet fungerat och inte fungerat 

samt att vi för en diskussion kring vår slutsats. 
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 2. Tidigare forskning 

I kapitlet tidigare forskning får vi läsa om den forskning som gjorts kring ämnet och dess 

relevans.  

2.1 Tidigare forskning kring World of Warcraft 

I sin uppsats, ”Vad anser du vara en verklighet? Kan en virtuell värld vara en verklighet?”3, 

vill Johanna Ljunggren och Maria Fredriksson se om personer som spelar dataspel online 

anser att denna virtuella värld är en del av verkligheten. Genom intervjuer och observationer 

så har de försökt få svar på bl.a. vad det är som får personer att börja spela spelet och vad som 

håller dem kvar. 

De vill påvisa att en stor anledning till att personer spelar är den sociala gemenskapen de 

känner med sina medspelare. Ett bra exempel på detta får vi ifrån en av deras respondenter 

som säger följande: 

 

”Ja jag tycker det är en social grej eftersom nästan alla kompisar 

spelade, det blev att vi pratade varje dag i spelet, vi träffades 

nästan bara i spelet och det var endast där jag kunde få tag på mina 

vänner.”4 

 

Ljunggren och Fredriksson kom fram till att det var den gemensamma uppfattningen hos sina 

respondenter att spelet faktiskt var socialt, under förutsättningen att det var någon annan som 

de spelade tillsammans med. När så inte längre skedde så var det bara ett spel. 

 

Även om målet för Ljunggren och Fredrikssons uppsats var annat än vårt så berör de ändå en 

del av de tankar kring det sociala i virtuella världar. 

 

                                                
3 Ljunggren, Fredriksson, 2006 
4 Ljunggren, Fredriksson, 2006, sid. 84 
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2.2 Tidigare forskning kring andra liknande spel 

T.L. Taylor (2006) har skrivit boken ”Play between worlds, exploring online game culture”, 

den handlar om virtuella världar och ett specifikt onlinespel som heter EverQuest. Spelets 

grunder har mycket gemensamt med spelet vi utgår ifrån, World of Warcraft.  

T.L. Taylor (2006) skriver i sin bok om en konvention eller offline mässa som det även kallas 

som gick av stapeln i Boston, USA. Där anordnade SOE (Sony online entertainment) en 

konvention för EverQuest spelare. T.L Taylor skriver om hur det är att mötas öga mot öga 

med sina vänner från spelet, hon skriver även att när man först kom till mässan fick de en 

namnbricka, fast namnet som stod på brickan var namnet ens karaktär i spelet har. Det stod 

även med servern och guildets namn.  

Det är ju ganska självklart att dessa namn står med, men att ens verkliga namn inte står med är 

lite obegripligt. T.L. Taylor märkte att ingen presentera sig med sina riktiga namn, alla 

tilltalade istället varandra med karaktärsnamn, även de som kände folk utanför spelet.  

SOE hade även satt ut servernamnen på borden så alla som var på mässan som tillhörde på 

respektive server hamnar bland dem som de kanske känner igen, via karaktärsnamnet  (T.L. 

Taylor, 2006).    

Ska vi dra lite paralleller till våra egna mål med uppsatsen så är det ju lite av detta vi vill se, 

hur pass mycket av spelet som ingår i informanternas sociala liv. Redan nu vet vi av egna 

erfarenheter att många tilltalar varandra med karaktärsnamn inom våran vänskapskrets.   

 

2.3 Sociala nätverk 

 
”For two decades, our research group has argued that planes, 

phones and cars have enabled communities to transcend the 

confines of neighbourhood and kinship solidarities…This 

‘community liberated’ argument contends that non-local, personal 

network communities flourish.”5.  

 

Man kan i dagens samhälle ställa sig frågan om huruvida ett socialt nätverk måste bestå av 

människor som lever i ens direkta närhet. I sin essä ”Are personal communities local? A 

Dumptarian reconsideration” ställer sig Barry Wellman (1996) just denna fråga. I sina 

                                                
5 Wellman, 1996, sid. 348 
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undersökningar valdes familjer i Toronto området ut. Han utgick ifrån att en människa i snitt 

har 1000-2000 kontakter, dessa skiljer sig i hög grad i intimitet från personen du känner igen 

från din lokala ICA-butik till din bror i Övertorneå. De variabler Wellman använde sig av i sin 

analys var ansikte mot ansikte kontakt, telefonkontakt och den sammanlagda kontakten, detta 

ställde han mot avståndet till varje kontakt. För att skilja på kontakter så delade han upp 

kontakter studieobjekten hade genom jobbet och alla andra, där alla andra kan vara informella 

känningar, grannar, vänner eller familj. Wellman menade på att bara för att man bor nära 

varandra så betyder inte det att man har mer kontakt, snarare var det tvärtom. Av det 

sammanlagda antalet kontakter var 61 % boendes 1 mil eller mer ifrån informanterna. De som 

bodde inom 1 km från informanterna utgjorde endast 23 % vilket kan förklaras med kontakten 

med de närmsta grannarna.  

Vad Wellman lyckades visa med sina undersökningar var att även om sociala nätverk har 

stark lokal anknytning så har telefon, bilar och andra medel för kontakt gjort att den lokala 

faktorn inte längre är lika viktig, det går att ha ett nätverk med längre förgreningar. 

 

Eftersom han utförde datainsamlingen på 70-talet så är inte Internet med i beräkningarna, 

dock menar Wellman efter att åter ha analyserat sina data att även Internet skulle ge samma 

påverkan. ”Proximity´s influence is not dead, although it has been stretched by the telephone, 

the automobile, the airplane, and now the Internet.”6. 

 

2.4 Kraut och Internets sociala påverkan 

När Internet gjordes tillgängligt för alla i slutet av 80-talet var det många som såg det som en 

tillfällig fluga, andra såg möjligheterna med ett världsomspännande nätverk. Sedan fanns även 

en tredje grupp, de som såg möjliga negativa effekter av ett nätverk som kunde ersätta många 

av de sociala möten vi människor ställs inför i samhället. 

En av dessa forskare som såg negativa effekter var Robert Kraut (2001), han utförde mellan 

åren 1995-1996 en undersökning bland familjer i Pittsburgh. Målet med studien var att se hur 

familjernas sociala relationer och engagemang i samhället påverkades när de fick tillgång till 

Internet. Ett projekt som kom att kallas ”the HomeNet” skulle följa 93 hushåll i upp till 18 

månader, alla familjer fick tillgång till en dator och Internet. För att kunna se hur de sociala 

banden ändrades efter hand kom studien att innefatta familjer som var boendes nära varandra 

och som tillhörde samma bostadsområde. Familjernas tid online mättes av Internet 
                                                
6 Wellman, 1996, sid. 352 
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leverantören som även kunde se antalet sidor de besökt och hur många e-mail de skickat. 

Familjerna fick dessutom svara på frågor kring sitt användande. 

Till en början märktes inte några synliga effekter men efter en tid kunde det skönjas att 

familjerna som använde Internet i större utsträckning blivit mindre engagerade i samhället. 

 

”Although the sample as a whole reported high well-being at the 

start of the study, those participants who used the Internet more 

became reliably less socially involved and more lonely and 

showed an increase in depressive symptoms.”7 

 

Tre år efter studien först genomfördes gjordes ytterligare en studie, den här gången gjordes 

även en jämförelse med personer som nyligen köpt en ny TV. Resultatet kom den här gången 

att visa något annat.  

 

De personer som kunde uppfattas som extroverta påverkades i positiv bemärkelse av sitt 

Internetanvändande, däremot fick användandet den omvända effekten på personer som var 

introverta.  

 

”Extraverts who used the Internet more reported decreased levels 

of loneliness, negative affect, time pressure, and increased self-

esteem whereas these effects were in the reverse (negative) 

direction for introverts.”8 

  

Studien visade också att en hög grad av Internetanvändning har en viss påverkan på teknisk 

färdighet men även kunskapsnivån inom olika ämnen påverkades. Ganska självklart så blev 

de som använde sig av Internet i större utsträckning även bättre på detta och deras datorvana 

ökade. Vad som kanske inte är lika självklart var att de som använde Internet mer inte hade 

lika bra kännedom om det samhället, eller snarare ”community” som saknar bra översättning 

till svenska, som de lever i.  

Kraut märkte också att effekterna blev olika beroende på vad man använde Internet till. 

Extroverta personer använde i högre grad Internet för att hålla kontakt med familj än de som 

                                                
7 Kraut, 2001, sid. 3 
8 Kraut, 2001, sid. 10 
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var introverta, dessutom så hade de som hade mycket social uppbackning mindre användning 

av Internet för att träffa nya människor och att spela spel (Kraut, 2001, sid. 9-10). 

 

Robert Kraut är inte ensam om att forska i de negative aspekterna av hög grad av 

Internetanvändning. 

 

2.5 Avatarer – ditt andra jag 

I alla moderna datarollspel, som bygger på grafiska lösningar, använder sig spelaren av 

karaktärer eller ”Avatarer” som kommer från indiskans sanskrit och betyder ungefär kroppslig 

avbild. Det är med andra ord frågan om en kroppslig avbild av dig som spelare som 

representerar dig i den virtuella världen (Wikipedia). Detta blir relevant i vår studie då det är 

via karaktärerna som spelarna socialiserar med varandra. Är karaktären byggd som en avbild 

av den mänskliga kroppen så blir intrycket mer verklighetstroget.  

Inom ämnet virtuella representationer har det gjorts en del forskning och här kommer vi att 

presentera en studie av Robert J. Moore, Nicolas Ducheneaut och Eric Nickell som heter 

Doing Virtually Nothing: Awareness and Accountability in Massively Multiplayer Online 

Worlds (2006). I sin studie har de undersökt om det är möjligt att ha en avatar som är så pass 

realistisk att den kan fungerar som en verklig kropp. Deras utgångspunkt är att det inte är 

möjligt. 

 

I spel som WoW är den sociala biten av spelandet det som håller kvar spelarna. Spelarna 

använder medvetet eller omedvetet sina avatarer som om de vore deras kroppar i verkligheten. 

Samtalar man med en annan person i spelet så ställer man sig ansikte mot ansikte precis som 

man annars skulle ha gjort.  
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Som spelare kan du även använda s.k. emotes eller uttryck som kan vara allt från att vinka och 

göra givakt till att flirta och flexa med musklerna. Andra knep som speltillverkarna använder 

för att göra spelen verkligare är att göra karaktärernas rörelser så mänskliga som möjligt, detta 

görs genom att ha en mänsklig förgrund som med hjälp av elektroder på kroppen låter datorn 

analysera rörelser och utifrån det tillverka en bild av rörelsen.  

 

Hur mycket realism speltillverkarna än lägger in i spelet så finns alltid en faktor som är 

betydligt svårare att lösa.  

  

”But despite their ever-increasing visual realism, today’s virtual 

game worlds are much less advanced in terms of their interactional 

sophistication. (R. J. Moore m.fl.2006, sid. 3)” 

 

Ett fenomen som vi i vardagen tar för givet men som i dataspel är svårt att avspegla är 

vardagliga handlingar som i verkligheten inte behöver förklaras utan talar för sig själva.  

R. J. Moore m.fl. (2006) tar upp några typiska fall: 

  
Läsa en tidning  Tala i telefon (peta näsan) 

Skulle en karaktär i ett spel göra samma sak så skulle spelaren vara tvungen att berätta för 

motspelaren vad han eller hon gjorde för tillfället, en automatisk tolkning vore omöjlig att 

göra, i alla fall så länge som det inte implementerades både tidningar och telefoner och att 

deras beteende blev en direkt avbild av verkligheten.  

Erving Goffman (1959, sid. 12) kallade det för ”give-off expressions” när en person genom en 

aktivitet avslöjar vad han eller hon håller på med.  

En sak som WoW har möjlighet till är Addons vilket är pålägg eller utökningar av det vanliga 

utbudet av valmöjligheter för spelaren. En av dessa addons ger spelaren möjlighet att visa för 

sina gruppkamrater vilken meny han använder för tillfället. Doing Virtually Nothing (2006) 

beskriver detta som en fördel då interaktion och samarbete underlättas av att alla i gruppen vet 

vad de andra håller på med. Som exempel tar de upp när en nyanländ medlem till gruppen ber 
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om att få ta del av deras uppdrag, spelaren A har en addon som skriver ut på allas skärm när 

han tittar i sin uppdragsmeny. När de andra läser detta behöver inte de också leta upp 

uppdraget utan vet att spelare A redan är på gång (R. J. Moore m.fl.2006).  

Nu är inte de enda bristerna i hur karaktärerna agerar, ett stort problem som undersökningen 

visar är hur stor skillnad det är mellan tal och skrift när man ska ”prata” med varandra.  

Man har tagit med två transkriberingar från två olika samtal, ett som är muntligt i verkligheten 

och ett som är med text-funktionen i ett spel. 

 

”The first thing that is striking about this conversation is that it has 

long pauses and gaps between turns-at-chat.”9 

 

De hål som bildas i konversationen vid textskrivning är alltså det som märks mest. Det 

framgår även att flytet i samtalet inte alls blir lika bra som vid muntliga samtal då man utan 

problem kan överlappa varandra och avbryta eller fylla i den andres mening.     

För att knyta ihop deras teorier, för att spelarna ska kunna få en upplevelse som närmast kan 

likna den vid ett vanligt socialt möte så gör speltillverkarna karaktärerna så verklighetstrogna 

som möjligt. Vad R. J. Moore m.fl. (2006) visar är att det fortfarande finns stora brister som 

gör att spelaren inte helt kan likna sin avatar vid sig själv. 

 

2.6 Proteus-effekten 

Nick Yee och Jeremy Bailenson vid Stanford University frågar sig i rapporten “The Proteus 

Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior” om en förändrad 

självrepresentation också förändrar beteendet. De har följande hypetes. 

 

”An individual’s behavior conforms to their self-representation 

independent of how others perceive them”10 

 

För att ta reda på detta utfördes två studier. I den första studien deltog 32 studenter varav 

hälften var män, hälften kvinnor. Slumpvis tilldelades varje person en avatar vars ansikte var 

graderade till antingen attraktivt, oattraktiv eller normalattraktiva. Alla deltagare fick avatarer 

                                                
9 Moore m.fl.2006, sid. 14 
10 http://www.nickyee.com/pubs/Yee%20&%20Bailenson%20-%20Proteus%20Effect%20(in%20press).pdf 
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med samma kön som sig själva för att interaktionen skulle bli så verklig som möjligt. Tre 

personer, en övervakade testledare och två kontrollanter som ingick i testet, dessa var en man 

och en kvinna som tilldelades normalattraktiva ansikten.  

Testen genomfördes i en virtuell miljö där deltagarna först fick se sig själv i en virtuell spegel 

och bekanta sig med sitt ”nya” utseende. Därefter skulle de vända sig om och svara på frågor 

från kontrollanterna. De ombads först att komma närmare tills de själva stannade. Intervjun 

innehöll frågor om deltagarna och de fick svara så lite och så mycket de själva ville, frågade 

de däremot kontrollanterna om de vill veta mer så svarade dessa alltid ja. 

Efter att ha gjort tester med deltagare med både attraktiva och oattraktiva avatarer så 

genomfördes en analys. Det visade sig att de som tilldelats attraktiva avatarer ställde sig 

närmre kontrollanterna när de talade samt att de berättade mer om sig själva.  

Yee och Bailenson drog slutsatsen att de attraktiva vågade mer när de trodde att de skulle 

uppfattas som attraktiva än de som trodde sig uppfattas som oattraktiva. Deras beteende 

ändrades således av deras självrepresentation.  

I den andra studien gjordes en liknande indelning av deltagare med skillnaden att det var 

längden på avataren som varierade. I testmomentet skulle deltagaren och kontrollanten dela 

på en hög med pengar, den ena skulle säga hur mycket varje person skulle ha och den andra 

skulle antingen acceptera eller neka, nekades delningen fick ingen av dem några pengar alls. 

Genom att göra 4 rundor där kontrollanten fick bestämma hur pengarna skulle delas under 

runda 2 och 4 ville man se om dem som hade längre avatarer skulle dela pengarna mer till sin 

fördel och acceptera en orättvis delning i större utsträckning än vad en person med kort avatar 

skulle göra. 

Det visade sig att de korta deltagarna dubbelt så ofta accepterade orättvisa delningar samt att 

de långa betydligt oftare föreslog en ojämn delning till sin fördel. 

Slutsatsen var att även längden på deltagarnas avatarer påverkade hur pass bra 

självförtroende de hade i den virtuella världen.  

Vad Yee och Bailenson kom fram till var att beteendet påverkas av den sociala 

representationen även när den är virtuell. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I det här stycket presenterar vi de teoretiska perspektiv som vi analyserar våra intervjuer med. 

3.1 Den sociala världen – enligt Schütz 

I sin bok ”Den sociala världens fenomenologi” framställer Schütz några av sina tankar kring 

relationer mellan människor. Han har i sitt kapitel ”Strukturanalys av den sociala världen – 

Social omvärld, medvärld, förvärld”11 strukturerat den sociala världen i fyra beståndsdelar 

varav vi utesluter förvärld och eftervärld som vi inte tycker är relevant för vår undersökning. 

 

Omvärld - ”Jag säger att ett du tillhör min sociala omvärld om det samexisterar med mig i 

rum och tid.”12 . Som det här citatet antyder så krävs det för att kunna ingå i någons sociala 

omvärld att denna person är närvarande kroppsligt och att vi befinner oss i samma tid.  

Schütz om två begrepp som ställs under hans omvärld, du-inställning och vi-inställning. 

Du-inställning är det som uppstår mellan två individer som möts ansikte mot ansikte, de har 

dessutom en viss delad förvärld. Tillsammans upplever de samma händelser, de kan inte tolka 

dessa likadant men har, så nära det går, full förståelse för varandra. Duet är ett särskilt du, ett 

annat subjekt som vårat egna jag uppfattar och som uppfattar vårt subjekt som ett annat du. 

När vi möts i en du-inställning till varandra så uppstår det som Schütz kallar vi-relation. 

I vi-relationen är det möjligt att säga att vi upplevde en sak tillsammans, d.v.s. att vi båda vid 

samma tidpunkt och på samma plats med våra kroppar nära varandra upplevde samma 

ögonblick. I den rena vi-relationen upplevs den andre som en unik individ. Dock väver vi in 

våra tidigare erfarenheter och typifieringar av den andre som människa och kan på så sätt 

justera typifieringar efter verkligheten. När vi inte har vår uppmärksamhet riktad mot vårt du  

så glider vi in i det som Schütz kallar ”Medvärld” (Schütz, 1999; Hilte, 1996). 

 

Medvärld – Medvärlden hänger samman med den naturliga inställningen som innebär att vi 

på förhand tror oss ha en förståelse av personers och sakers vara och inte vara. Man kan kalla 

det stereotyper eller fördomar men Schütz typifiering är större då den gäller för mycket av 

vårt handlande. För att lättare visa hur detta fungerar så tar vi och målar upp ett exempel. Låt 

oss säga att din bäste vän kommer hem till dig efter ett besök hos sin mormor. Du har aldrig 

träffat mormodern men tycker dig genom din vän ändå känna till henne ganska väl. Din 

                                                
11 Schütz, 1999, sid. 137 
12 Schütz, 1999, sid. 143 



 20 

relation till mormodern kan då sägas vara i din medvärld, det som hade varit en du-inställning 

till mormodern om ni träffades ansikte mot ansikte och hon själv berättade om sig själv blir i 

medvärlden något som Schütz kallar de-inställning. Det är din naturliga inställning till saker 

och ting som fyller i de ”luckor” som uppstår då du endast får mormoderns historia berättad 

för dig, du kan ju inte utan att se henne och höra hennes röst egentligen bilda dig en klar bild 

om hur hon är, vilket hennes kroppsspråk är och om de historier som din vän berättat om 

henne alls stämmer. Man kan säga att den bild du får av mormodern är en typifiering baserad 

på dina tidigare erfarenheter av mormödrar.  

Det kan uppstå en medvärldslig relation med någon som man tidigare talade om i sin omvärld 

även det omvända är möjligt. Låt säga att en nära vän som du har en du-relation till reser iväg 

och ni ses inte på ett par år. När vännen återvänder så har er du-relation övergått till en de-

relation då du nu baserar din vetskap på den idealtyp av vännen som du har genom de 

erfarenheter som du tidigare fått om denne. Vännen har under åren som gått fått nya 

erfarenheter som du inte tagit del av och har kanske förändrats. När Din vän berättar om sina 

upplevelser kommer du koppla dessa till sådant ni upplevde som vi tillsammans och det är då 

inte säkert att detta längre stämmer. Efter hand som ni bygger upp er relation igen så är 

chansen stor att ni åter får en vi-inställning till varandra (Schütz, 1999).  

 

3.2 Grupper 

Grupper spelar en avgörande roll för mänsklig samvaro, utan interaktion med andra 

människor så finns inte utbytet av känslor, tankar och handlingar. Grupper eller 

sammanslutningar av individer har ofta gemensamma mål, är beroende av och även påverkan 

på varandra. De är även medvetna om varandra både fysiskt och psykiskt. Via grupper så 

förverkligas individen. Det överförs även vissa normer, attityder och roller inom de olika 

grupperna, detta är något som individen lär sig och senare överför till nya gruppmedlemmar. 

(Angelöw & Johnsson, 2000) 

 

Det råder delade meningar om huruvida en grupp måste träffas fysiskt för att kunna kallas en 

grupp. 
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”Coordinated group activity presupposes communicaton, shared 

goals, and shared perspectives. It is obvious that group activites 

are consequenses of lingustic communication”13 

 

Grupper behöver alltså bara ha utsatta mål, kommunikation och gemensamma perspektiv, de 

behöver därmed inte träffas fysiskt för att kunna räknas som en grupp. Det som är viktigt är 

mer hur de tänker, vad de säger och hur de ser på sig själva gentemot de övriga medlemmarna. 

Samtidigt så gäller detta inte mer intima grupper så som familjer där det behövs mer ansikte 

mot ansikte kommunikation. När det gäller mer formella grupper så är det vanligare med 

skriven kommunikation, telefonsamtal eller via Internet som är idag är ett väldigt använt 

kommunikationssätt. (Lindesmith m.fl. 1999) 

 

Primära grupper är oftast små och stabila det finns ofta en nära samvaro mellan medlemmarna, 

exempel på dessa grupper är, familjen som oftast är den viktigaste primära gruppen för 

individer, men det kan även innefatta kompisar, arbetsgrupper och sekter. I dessa grupper 

känner vi oss oftast som hemma, där finns möjligheten att ge och ta kritik och beröm.  

 

Sekundära grupper är de större grupperna där interaktion mellan individerna är mer 

sporadiska och oftast indirekt, det är inte vanligt att alla interagerar med varandra. 

Samhörigheten är inte heller den samma utan mer opersonlig och mindre känslobetonad. 

Exempel på sekundära grupper kan vara fackföreningar, villaområden och anställda på ett 

visst företag. Här ser vi jämförelsen enbart av individ och samhälle, men som Lindesmith m.fl. 

skrev innan så behöver inte grupperna mötas ansikte mot ansikte, utan att det grundas på 

kommunikation, det viktigaste är inte att träffa varje deltagare i verkligheten utan hur de 

kommunicerar med varandra. Självklart så är just de primära grupperna mer beroende av 

fysisk närvaro än den sekundära är, men inte heller där behöver det ske ett fysiskt möte för att 

tillhöra samma primärgrupp. (Angelöw & Johnsson, 2000) 

 

 

                                                
13 Lindesmith, Strauss, Denzin, 1999, sid. 97   
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3.3  Medias bild av dataspel 

Den bild som media målar upp av dataspel, kan ses från två perspektiv, den ena sidan menar 

att spel är bra, eftersom det håller ungdomar från gatan. Samtidigt som man utvecklar 

reaktionsförmågan och öga-hand koordination. Den sidan som är mer negativt inställd mot 

dataspel, menar på att spel ska ses som något destruktivt. Det är just det sistnämnda 

perspektivet som vi kommer att behandla i det kommande stycket. 

 

”13-årige Robin berättar för Svenska Dagbladet att han kan stiga 

upp vid tio-tiden på helgerna, sätta sig direkt vid datorn och ibland 

spela oavbrutet till klockan tre på natten.”14 

 

Den 8/8 2006 gick dessa rader att läsa i Aftonbladet, läser vi vidare så framställs en bild av 

dataspelandet som högst beroendeframkallande. Föräldrar och kompisar försöker få ut Robin 

för att leka men han vill hellre sitta inne och spela.  

Trots den knapphändiga forskning som genomförts på området så uppskattar forskare att det 

kan vara upp till 40 000 svenskar som är beroende av dataspel. Föräldrar säger även att deras 

ungdomar blir aggressiva och skriker åt sina föräldrar när de ber dem stänga av datorn och att 

det i vissa fall kan leda till slagsmål. 

De säger vidare att deras ungdomar slutar umgås med vänner, låser in sig på sina rum och 

stänger ute världen. Detta är en vanlig bild av vad media visar om databeroende. 

 

”De som blir beroende börjar bry sig allt mindre om den riktiga 

världen och går allt mer upp i dataspelen.”15 

 

I en annan artikel i Aftonbladet kan man läsa att forskare har gjort en undersökning (se 

tidigare forskning 2.6) som visar att spelare lånar karaktärsdrag från sin onlinekaraktär, både i 

spelet och i verkliga livet. Enligt undersökningen så skapar de sin karaktär efter hur man är 

som människa, har man en lång avatar (karaktär) så är personen oftast mer självsäker och en 

attraktiv avatar tyder på att man vågar mer i intima situationer.  

 

                                                
14 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,868455,00.html 
15 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,868455,00.html 
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”Forskningen pekar även på att utseendet hos spelkaraktären skulle 

kunna påverka spelarens personlighet i verkliga livet.”16 

 

För att komma fram till denna slutsats så genomfördes en enkätundersökning bland 30 000 

onlinespelare samt att de även utförde praktiska tester. Vad man även kom fram till var att 

spelarna anpassar sin identitet till sin karaktär, och detta var något som skedde fort. Och inte 

nog med detta, enkäten gav också viss antydan till att spelaren, även efter spelet stängts av, 

påverkas. 

 

”Forskarna anser att det är sannolikt att vissa drag hos 

spelkaraktären "fastnar" på spelaren även sedan han eller hon 

loggat av.”17 

 

Stefan Spjut som är litteraturkritiker på Svenska Dagbladet är av den bestämda åsikten att 

dataspel är direkt farligt för framtida generationer. I en artikel från 21/12 2006 delar han med 

sig av de erfarenheter han fått efter att ha besökt ett LAN (Local Area Network) i Jönköping. 

Chockad beskriver Stefan Spjut sammankomsten som en spökstad där ungdomar förspiller sin 

tid och sina liv.  

 

”Vi föder en förlorad generation av digitala atleter och fysiska 

krakar.”18 

 

Han menar att det är hemskt att barn kan lägga ner timtal på ett spel när de borde röra på sig. 

Även de positiva effekter som ibland tillskrivs dataspel menar han bara är nys. Vissa rön 

säger att dataspel övar upp reaktionsförmågan, detta medger Spjut att det kan stämma, men 

han säger också att enda gången det kan komma till nytta är just i ett dataspel.  

Angående den sociala biten så säger han följande.  

 

”Av att spela dataspel blir du bra på en och endast en sak: att spela 

dataspel. Detta kan i sin tur generera status bland likasinnade, och 

något slags gemenskap, och det är det hela.”19 

                                                
16 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,788447,00.html 
17 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,788447,00.html 
18 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14304249.asp 
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En annan av Sveriges stora kvällstidningar, Expressen, har även dem skrivit en del artiklar om 

spelandets olika sidor. Med rubriken ”Här får han ett nytt liv”20 skriver journalisten Ingemar 

Falk om nyligen lungopererade Simon Larsson som lever ett dubbelliv, på dagarna ligger han 

sjuk i sängen och kräver mycket vila, på nätterna är han lönnmördare och hjälte i ett i WoW.   

Även om det för Simon innebär något positivt att få träffa andra människor genom spelet så är 

Expressen inte sena att höja ett varningens finger för dem som spelar. De har talat med Peter 

Zackrisson som doktorerar vid Umeå Universitet i just onlinespel.  

 

”I genomsnitt är spelarna ute i den virtuella världen 22 timmar i 

veckan - drygt en halv normal arbetsvecka. Äktenskap går i krasch, 

karriärer går ut pipan. En av tio som är inne i "WoW" är 

spelmissbrukare, enligt en amerikansk undersökning. - Det går inte 

att säga när nöjet övergår till missbruk. Den som upptäcker att det 

knakar i förhållandet hemma eller somnar på jobbet bör ta sig en 

tankeställare, säger Peter Zackrisson.”21 

 

I Svenska Dagbladet finns en artikel skriven av en 15 årig kille från karlstad, han skriver att 

han insett att det är farligt att sitta vid datorn för mycket. I artikeln berättar han själv att han 

mår dåligt över all tid han spenderar framför skärmen, alla hemsidor och forum som besöks 

om och om igen. Det har dessutom spelats väldigt mycket WoW. Vidare skriver han att skolan 

inte hade första prioritet utan att spelet var nummer ett vilket gjorde honom besviken.  

 

”Man kanske kan tycka att det är socialt att sitta och snacka över 

Ventrilo (program som möjliggör konversationer med tal), men det 

är så långt ifrån mänsklig närhet och vänskaplig sammanhållning 

man kan komma.”22 

 

Han avslutar allt med att konstatera att det finns så mycket mer än bara cybervärlden.  

 

                                                                                                                                                   
19 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14304249.asp 
20 http://expressen.se/1.552820 
21 http://expressen.se/1.552820 
22 http://www.svd.se/dynamiskt/synpunkt/did_10402199.asp 



 25 

  

4. Metod 

I metodkapitlet tar vi upp de metoder som varit relevanta i utförandet av vår studie. Vi tar upp 

bl.a. intervjumetod men även genomförande av uppsatsen. 

 

Vi valde att använda oss av ett kvalitativt förhållningssätt i våra metoder när det gällde 

insamling av vårt arbetsmaterial.  

Det som utmärker en kvalitativ metod är att den oftast är mer djuplodande och i större 

utsträckning bygger på tolkningar av de data som är insamlade med exempelvis observationer 

eller intervjuer. Kvantitativt förhållningssätt, som oftast bygger på statistik som nåtts genom 

experiment och survey-undersökningar, går inte lika djupt in på varje individs åsikt utan ser 

till de generella åsikterna. 

 

4.1 Urval 

För att studien skulle vara möjlig att utföra ville vi ha personer som spelat World of Warcraft 

under en längre period vilket gett dem möjlighet att sätta sig in i spelet och komma till en så 

hög nivå som möjligt. Vi ville ha spelare av bägge könen, inte för att se på det utifrån 

genusperspektiv utan för att bägge könen är representerade i spelet. Vi fick tag i sammanlagt 

6 informanter som var i åldrarna 21-29 år vilket ger ett snitt på ca 25-26 år som även är den 

sammanlagda medelåldern världen över.  

 

4.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en typ av gruppintervjuer, men alla gruppintervjuer kan inte räknas som 

fokusgrupper. En definition av fokusgrupp är följande. 

 

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 

gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren”23   

 

                                                
23 Wibeck, 2000, sid. 23  
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Ur definitionen kan man tyda tre viktiga saker, fokusgrupper är en forskningsteknik där 

forskaren samlar in sina data för forskningsändamål. Det går därför inte att säga att 

terapigrupper, arbetsgrupper och undervisningsgrupper är fokusgrupper. För det andra så 

handlar det om att samla in data genom gruppinteraktion. För det tredje, forskaren bestämmer 

ämnet.  

När man talar om fokusgrupper är det strukturerade gruppintervjuer, struktureringen kan 

variera från hel till nästan inget alls. Forskaren har gjort en intervjuguide innan som sedan 

följs beroende på strukturen. Ser man till personerna som är med i gruppen så gäller det att ha 

med människor med lite olika personlighetsdrag för att kunna få en diskussion kring ämnet, är 

det en person som är lite mer utåtriktad är det lättare att få med de andra i konversationen 

vilket oftast leder till mer genomarbetade svar. Något som bör tänkas på är vilken bakgrund, 

utbildning eller liknande informanterna har, de bör inte skiljas åt allt för mycket. Det kan leda 

till sämre interaktion i fokusgruppen (V. Wibeck, 2000).  

 

4.3 Intervjuer 

En intervju gör att forskaren kommer mer ”in på skinnet” på sina respondenter, han eller hon 

får dessutom chans att förtydliga sina frågor om dessa misstolkas. Genom en intervju får man 

reda på personers åsikter, av den värld de lever i, detta avspeglas sedan på deras egna 

erfarenheter. På detta sätt går det förhoppningsvis lära sig något av deras syn på världen 

(Miell, 1998).  

Det finns många sätt att genomföra en intervju, en del är bäst att genomföra väldigt 

organiserat medan andra fungerar bättre med lite öppnare frågor som ger en möjlighet att få 

nya infallsvinklar på området som undersöks. Fördelen med att ha en väldigt organiserad 

intervju är att svaren blir lättare att kvantisera, då man kan få ett samband mellan flera 

intervjuer. Tyvärr finns det en risk att frågorna blir ytliga och kan misstolkas, vilket resulterar 

i svar som inte alls stämmer med det förmodade (Miell, 1998). 

En öppnare intervju har inte så direkta frågor, ofta har intervjuaren en intervjuguide som 

denne följer för att få reda på relevant information. Guiden innehåller oftast bara några noter 

eller stödord som gör att intervjun inte helt spårar ur.  

De två intervjusätten går också bra att blanda, man gör en s.k. semi-strukturerad intervju. Ett 

bra sätt att genomföra denna form av intervju är att dela in intervjuguiden i olika teman, på 

det sättet kan informanterna hållas i ett visst tankesätt samtidigt som intervjuaren lättare kan 
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komma på möjliga följdfrågor. Frågorna i temadelarna kan vara något mer strukturerade men 

ändå så pass öppna att de leder till öppna svar (Miell, 1998). 

Innan genomförandet av den riktiga intervjun så kan det vara bra att testa frågorna genom att 

genomföra en testintervju, den går till på samma sätt som en vanlig intervju men gör så att 

dåliga frågor sorteras bort och nya, bra frågor, eventuellt skrivs ner. 

När såväl intervjun skall genomföras så finns det en del saker man bör tänka på, nedan är 

några specifika saker.   

 

1. Försök välja ett rum där ni är ensamma under intervjun, både för att respondenten inte 

ska bli rädd att det ska bli pinsamt, men även för att slippa att bli avbrutna.  

 

2.  Börja intervjun på ett försiktigt, men rakt sätt. Ett bra sätt kan vara att fråga personen 

om dennes bakgrund eller något annat som är lätt att svara på. På så sätt slappnar han 

eller hon förhoppningsvis av och kan vara öppnare och därmed även ge utförligare 

svar.  

 

3. De mer personliga frågorna bör vara i slutet av intervjun, då har respondenten och 

intervjuaren förhoppningsvis kommit att lära känna varandra så pass mycket att det 

känns bekvämt. 

  

4. För somliga respondenter krävs det kanske att man ger lite hjälp på traven med att 

komma in på rätt spår, det kan därför vara bra att få dem att berätta lite omkring 

situationen som du vill undersöka. För de som pratar om saker som inte är relevanta 

för intervjun, kan det vara bäst att på ett artigt sätt avbryta genom att t.ex. ställa en 

fråga om något de tidigare sagt (Miell, 1998, sid. 305). 

 

Något som bör tas i beräkning till en intervju är hur svaren ska samlas in, ett sätt kan vara att 

anteckna svaren på papper. Det vanligaste sättet är dock att spela in intervjun på något sätt så 

att intervjuaren har tillgång till hela samtalet i dess ursprungliga skick. Det går även att 

kombinera de två och föra mindre anteckningar för att påskynda analysen (Miell, 1998). 

Fördelar med att spela in är att man på ett smidigt sätt kan fånga röstläge och undermeningar 

som kan dölja sig i hur svaren ges. För att nämna någon nackdel med att spela in intervjuer så 

kan det vara att respondenten känner sig obekväm av vetskapen att de spelas in. Vanligen 
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släpper denna nervositet efter ett tag så det bör inte vara enbart denna anledning till att välja 

bort inspelningsalternativet. 

Efter intervjuerna är utförda kommer det tidsödande arbetet med transkribering, man skriver 

helt enkelt ordagrant vad varje person sagt under intervjun. Med alla intervjuer transkriberade 

är det lättare att få en översikt och hitta teman till analysen. 

 

4.4 Bearbetning och analys av intervjuer 

Sätten att analysera, bryta ner sina intervjuer är många. Vi kommer endast att kort nämna de 

vi själva inte använt oss av och gå in mer utförligt på den metod vi faktiskt valt. 

Steinar Kvale (1997) beskriver grundligt olika metoder för hur man bör analysera sina 

intervjuer. De olika metoder han tar upp är; koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning 

och ad hoc. Vi kommer nu att berätta lite mer om ad hoc metoden.  

Ordet ad hoc är latin och betyder ”för ändamålet” (Norstedts ordlista), som orden antyder så 

innebär metoden att man anpassar den efter ändamålet. I en intervju kan man med ad hoc 

presentera resultatet i ”ord, siffror, figurer och flödesscheman eller i en kombination av 

dem.”24. Vanligt är att forskaren eller intervjuaren läser igenom alla intervjuer för att på det 

sättet forma sig en bild av vad som kan göras i de olika delarna. Något stycke kanske man kan 

kvantisera och se på vilka attityder informanterna har gentemot ett visst fenomen, andra 

stycken passar bättre att göra små berättelser av (Kvale, 1997). 

  

4.5 Genomförande 

I genomförande beskriver vi vårt tillvägagångssätt i denna uppsats.  Vi försöker ta det i 

kronologisk ordning.  

Efter att vi bestämt oss för ämnet var första frågan vi ställde oss, hur ska vi genomföra en bra 

undersökning? Vi blev snart eniga om att intervjuer borde vara det bästa sättet att fånga en så 

pass svår fråga som socialt liv i samband med dataspel.  

Vårt förhållningssätt till intervjuerna blev mer åt det kvalitativa hållet, vi insåg dock att en 

helt kvalitativ studie var orealistiskt på så kort tid. Vårt tankesätt var dessutom mer deduktivt 

eftersom vi vill utgå från den bild av dataspelaren som media målat upp.  

Till att börja med läste vi en hel del litteratur för att se om någon tidigare forskning skett inom 

ämnet, det visade sig att de böcker som fanns oftast behandlade liknande frågor men att de 

                                                
24 Kvale, 1997, sid. 175 
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p.g.a. sin ålder inte var riktigt aktuella. Vi valde istället att titta närmare på artiklar och 

tidigare uppsatser som vi kunde ladda ner från nätet.  

För att komma igång så fort som möjligt med själva arbetet så beslutade vi oss för att samla 

en fokusgrupp bestående av fyra personer som spelar WoW. Vi skrev ner frågor som vi tyckte 

skulle vara lämpliga att ställa till gruppen för att på så sätt se om några av dem gick att 

använda senare i våra intervjuer. Vi hoppades även att nya frågor skulle väckas i 

diskussionens hetluft. För fokusgruppsfrågor se Bilaga 2.  

De svar som vi fick ur fokusgruppen transkriberade vi, de frågor som vi tyckte skapade bäst 

diskussioner valde vi att behålla samt att nya frågor tillkom som följd av alla diskussioner. 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden (bilaga 3) till våra informanter innan vi skulle 

intervjua dem då vi ville att de skulle svara spontant och även ge oss möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor eller välja ordningen på frågorna inom våra teman. Det ger dessutom oss och 

respondenterna möjligheten att vara mer öppna, intervjun blir inte så styrd.   

 

 För att komma vidare med uppsatsen så ville vi så snabbt som möjligt börja genomföra våra 

intervjuer, det visade sig vara lättare sagt än gjort att hitta personer att intervjua. Vi ville inte 

använda samma personer som hade medverkat i fokusgruppen. Vårt mål var att försöka få 

människor som har spelat WoW, ganska länge och mycket, för att de enklare skulle kunna ge 

oss bra svar eftersom de då vet hur spelet och även det sociala mötet fungerar. Åldern på våra 

informanter ville vi ha mellan 20 och 30 år för att vi ansåg de vid den åldern skulle märka 

konsekvenser av sitt spelande i högre utsträckning än någon som går i grundskolan.  

 

Till att börja med intervjuade vi två män, intervjuerna spelades in på diktafon. Vi blev nöjda 

med resultatet av intervjuerna men ett problem hade uppstått, trots ”snöbollseffekten” fick vi 

inte tag i människor som hade möjlighet att intervjuas. Det tog bortemot en vecka innan vi 

kunde genomföra en ny intervju, det positiva var att svaren vi fick var väldigt uttömmande 

och vi fick åter fokus på vad som skulle göras.  

I rask takt fick vi tag i ytterligare tre personer att intervjua, dock jobbade en av dessa för 

mycket och hade inte tid att intervjuas därför fick den intervjun utföras över MSN 

(Messenger).  

Vårt slutgiltiga urval av informanter blev således 5 män och 1 kvinna, anledningen till att det 

bara blev en kvinna tror vi dels berodde på att färre kvinnor spelar WoW i den åldersgruppen 

samt att våra andra informanter inte kände några och att snöbollseffekter därmed kom av sig. 

De intervjuer som vi spelat in transkriberade vi för att lättare kunna bearbeta dem.  
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I stycket ”Resultat - bearbetning av intervjuer” finns resultatet av bearbetningen.  

 

För att få mer kött på benen ville vi ha ett utlåtande av någon som jobbar med liknande frågor 

som de vi ställde oss, genom Internet hittade vi adress och telefonnummer till Linnébygdens 

behandlingshem. 

 

4.6 Linnébygdens behandlingshem 

I Älmhult närmare bestämt Diö ca 5 mil från Växjö finns ett av Sveriges få behandlingshem 

för dataspelsberoende.  

Linnébygdens behandlingshem eller Johangården som det tidigare hette tar sedan 2006 hand 

om människor som blivit beroende av dataspel. På hemmet finns två föreståndare, Anders 

Roos och Birger Johansson, vi ringde upp hemmet och fick tag i Birger.  

Efter att ha presenterat oss och berättat vad vår uppsats handlar om så ställde vi tre kortare 

frågor för att få Birgers åsikter kring det sociala med dataspelande, i egenskap som 

föreståndare av ett behandlingshem. Här följer en kort redovisning som i korta drag visar vad 

han anser.  

Till att börja med ville vi veta om Birger tror att spelet påverkar spelarnas sociala liv. 

Hans svar var, - Klart ja. 

Vidare berättar Birger att det är svårt att dra gränsen för vad som kan räknas som beroende. 

Spelar man 6 timmar eller mer per dag så är man absolut i farozonen. Han tycker att många 

spelare köper sig en identitet, att man genom spelet får chansen att vara någon som man inte 

är i verkligheten. När det sedan blir för mycket så blir det som en sjukdom där den beroende 

inte längre – Kommer ut och träffar kompisar. Birger tror att det till 99 % handlar om killar 

som fastnar och utvecklar ett negativt beteende, för tjejer ter sig problemet på andra sätt. För 

vissa går det så långt att de tappar alla sociala kontakter. När föräldrar försöker ingripa händer 

det att ungdomarna tar till våld och i vissa fall har det slutat med att föräldrarna polisanmält 

sina barn för våldsamma tilltag.  

På behandlingshemmet är medelåldern runt 17 år men de har haft patienter som var 25 år. 

Birger tror att ungdomar från 13 år och uppåt är i störst fara att hamna i ett osunt spelande 

som kan leda till beroende.  

Vi frågar Birger om han tror att spelet eller spelandet blir en del av personens sociala liv. 
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Han berättar att många letar upp kontakter på nätet, personer de träffat genom spel. De tror att 

de är riktiga vänner och att de inte behöver andra kompisar än de som finns i spelet. Han tror 

att det blir som en sorts ersättning för andra kontakter utanför spelet.  

Sist undrar vi om Birger anser om det överhuvudtaget kan vara socialt att spela dataspel. 

Han svara att – Ja, de som kan hantera det och stänga av när något annat händer.  

Han tror att många som spelar mycket kan vara mobbade i skolan eller att de saknar stabila 

kompisar. Genom att spela kan de stänga av den yttre världen. 

Med detta sagt tackar vi för oss, Birger säger att vi gärna får höra av oss om vi har fler frågor. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

I en studie så som denna är det viktigt att även ta upp hur väl man utfört sina ”mätningar” om 

man nu kan kalla en intervju för det. Två begrepp som är vanliga för att bedöma denna kvalité 

är validitet och reliabilitet.  

Med validitet avses att det som mätts svarar mot det man vill veta, helt enkelt en valid källa. 

Vill man exempelvis veta hur stora fötter Sveriges befolkning har i genomsnitt så är det inte 

bra att väga dem.  

Vi får anse att vår undersökning håller ganska hög validitet då vi har intervjuat sex personer 

som alla spelar eller har spelat mycket World of Warcraft, på så vis vet vi att de är kunniga 

och kan ge oss svar direkt inom vårat valda ämne. 

Reliabilitet är kort sagt att undersökningen genomförs på ett korrekt sätt, d.v.s. att om någon 

annan utförde en likadan studie med samma metoder som oss så ska de få nästintill samma 

resultat. 

Vi får även här anse att vi har någorlunda hög reliabilitet, skulle samma informanter tillfrågas 

tror vi svaren skulle bli desamma (Yin, 2003). 

 

4.8 Källkritik  

Det är alltid viktigt att vara kritisk till allt man läser. Att ha en källa som är helt felaktig kan få 

stora konsekvenser för studiens resultat, Thurén (1991) beskriver kort källkritik i sin bok.  

Han anser att det som påstås i en bok måste tåla kritisk granskning. Skulle det visa sig att en 

källa är opålitlig, som t.ex. en del äldre historieböcker där det står om en mängd fiktiva 

historier om våra kungar, så kan fel slutsatser dras.  

Något annat som är viktigt är att böckerna inte är skriven av någon som inte är oberoende.  
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Är en person sponsrad av exempelvis ett läkemedelsföretag och samtidigt skriver mycket 

positivt om deras läkemedel så bör man vara väldigt kritisk till om texten är opartisk. 

Ett senare problem som man ibland stöter på är källor från Internet, då vem som helst kan 

publicera en hemsida så måste man hålla sig väldigt kritiskt till det som står där. 

Våra böcker har genomgått kritik från vår sida genom att vi bl.a. läst liknande teorier i många 

böcker och detta gör att deras trovärdighet ökar. Vi har försökt att inte använda oss av 

hemsidor så mycket, men inom vissa områden i vår uppsats var detta en nödvändighet, dessa 

källor har då varit skrivna av forskare som publicerat sina verk på olika universitets hemsidor 

vilket ökar pålitligheten. (Yin, 2003), (Thurén, 1991). 

4.9 Etik - att tänka på 

Etik är något som bör finnas i åtanke genom hela uppsatsen, grundar sig uppsatsen på 

intervjuer ska man se till att informanterna hålls anonyma, samt att de ger dig tillstånd att 

publicera deras tankar och åsikter. Att hålla dem informerade om vad uppsatsen ska handla 

om är även det viktigt. Anledningen till detta är att ingen av informanterna ska hängas ut, eller 

det ska gå att misstolka vad det är de svarar på. 

Vi har varit noggranna med att hålla våra informanter anonyma genom att ge dem fiktiva 

namn så att inget ska gå att härledas tillbaks till en viss person. 
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5. Resultat - bearbetning av intervjuer 

I följande kapitel framställer vi det resultat som våra intervjuer gav, vi har försökt 

sammanfatta deras åsikter för att få en så enhetlig bild som möjligt. 

Till att börja med har vi en kort beskrivning av våra informanter.  

Khrom – Man, 27 år och singel. 

Mala – Man, 29 år och singel. 

Yogi – Man, 29 år och singel. 

Jannia – Kvinna, 22 år och sambo. 

Nemo – Man, 23 år och särbo. 

Dapa – Man, 29 år och gift. 

 

Alla namn är fiktiva och kan inte härledas till personen som intervjuats. 

 

5.1 Hur våra informanter började spela 

För att komma in i ämnet lite grann började vi alla intervjuer med att fråga vad som fick 

informanterna att börja spela, detta skulle även fungera för att se om det var några speciella 

aspekter som bidragit till att de börjat. Av våra sex intervjupersoner så berättade fyra att det 

var kompisar som fått dem att börja. 

  

”Jag tycker att det var just att det var så många som började 

samtidigt också. Öhh, lite av en social grej…” Nemo 

 

En annan viktig aspekt förutom det sociala var att de kände till spelet p.g.a. 

tidigare erfarenheter av spel från tillverkaren Blizzard.  

Den sociala biten av spelet var även en stor bidragande faktor till att de spelade 

fortfarande. World of Warcraft är ett spel där man efterhand blir tvungen att 

spela i grupp för att kunna göra framsteg, dessa framsteg eller utveckling var 

också den viktig för att informanterna fortsatt sitt spelande. 

 

” Spelet tar ju aldrig slut och man kommer till nya grejer hela tiden. 

Man tröttnar aldrig på det.” Jannia 
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När vi nu fått in våra informanter i det rätta tankebanorna ville vi se hur mycket tid i veckan 

de lade ner på att spela. Vi var dels intresserade av hur mycket de spelar nu och hur mycket de 

spelade när det var som mest involverade.  

Följande stapeldiagram visar hur mycket tid de uppskattade att de lade ner vid de olika 

tidpunkterna. 
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Såhär uttalade sig en av informanterna för att förklara varför han hade spelat så mycket som 

han faktiskt gjort.  

 

”Oj det var jättemycket, det var säkert 50 timmar. Det var förra 

sommaren när jag hade semester och ingen annan hade semester.” 

Khrom 

 



 35 

Det var med andra ord bristen på umgänge som fick honom att spela mer under 

den perioden.  

5.2 Spelet som vardag och dess påverkan på den  

Eftersom vi är intresserade av hur det sociala livet för våra informanter påverkas av spelet och 

spelandet så ville vi se hur de ser på spelet, var det en del av deras vardag eller ej.  

Endast en ansåg inte att det var en del av dess vardag, något som först kan te sig lite konstigt 

men som vid närmare eftertanke är rätt logiskt då vardagens lunk vanligen innefattar TV-

tittande som på sätt och vis kan liknas vid dataspelande förutom att MMO´s är interaktiva 

medan TV:n inte är det.  

  

”Jag kollar ju aldrig på TV, så kan man säga att kolla på TV är en 

del av ens vardag så har väl spelet blivit en del av ens vardag 

istället.” Khrom 

 

Så frågan vi då kan ställa oss, om nu spelandet är en del av deras vardag, gör det någon 

påverkan på deras sociala liv? Samtliga informanter ”medger” att deras spelande har eller har 

haft någon form av påverkan för deras sociala liv. De aspekter som främst påtalas är det 

sociala – att man undviker eller snarare kommer med undanflykter för att kunna spela istället 

för att träffa andra människor i verkligheten.  

 

”Öhh, ja innan var det ju verkligen, kom på dåliga ursäkter för att 

inte gå bort och supa och sådär. För man var ju tvungen att farma 

blommor annars var det kört.” Nemo 

 

Även rent ekonomiskt påverkades en av våra informanter efter att ha spelat så pass mycket att 

han varit tvungen att köpa likvida medel till spelet med riktiga pengar, för att kunna hänga 

med i utvecklingen. Något annat som påverkas är jobbet eller skolan – det skjuts på saker 

framåt i tiden för att spelet lockar mer än både skola och jobb. 

   

”Och för att få vara med där måste man ha en massa grejjer med 

sig och då var man tvungen att spela utöver det. Då satt man och 

grindade saker fast man borde gjort andra saker istället.” Khrom 
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Vi återkommer till den sociala biten som blir lidande av mycket spelande och ställer frågan 

om var våra informanter träffar mest människor, i spelet eller i verkligheten? 

Inte helt oväntat så visar det sig att de kontakter som de har sker till största del på jobbet eller 

genom skolan, dock är vi även intresserade av hur deras umgänge utanför jobbet och skolan. 

När vi frågar detta så blir bilden till viss del annorlunda. 

 

”Jag har ju ett distansförhållande så det blir ju mycket att man 

pratar via datorn så på det sättet blir det ju lätt mer genom spelet, 

verkligen.” Nemo 

 

Vi kan ju då ställa oss frågan varför deras kontakter med andra människor till stor 

utsträckning sker via nätet, en informant gav oss ett svar som kan ge oss en ledtråd. 

 

”Spontant sätt att umgås med dem som har tid samtidigt som du. 

Det är inga krav på dig.” Nemo 

 

5.3 Om identitet och relationen till sin karaktär 

Eftersom det var så vanligt att kontakt skedde genom spelet istället för genom traditionella 

metoder, som att träffas i verkligheten så borde ju också relationen till karaktären vara sådan 

att informanterna lät sin identitet speglas i karaktären och att karaktären därmed blev som en 

förlängning av jaget. När vi frågade dem om detta så tolkades frågan olika och det gav 

naturligtvis olika svar, en tyckte faktiskt att karaktären var en dataspelsbild av honom själv 

medan andra hade så många som 5-6 olika karaktärer vilket gjorde att någon form av 

identifiering skulle, som Nemo uttryckte det, vara schizofren. De likheter som fanns var 

snarare i form av egenskaper hos spelaren som en bra ledare som i sin tur gick att applicera på 

karaktären. I spelet är även val av kön en del i karaktärsvalet, även detta skulle kunna visa om 

den identitet de valt i spelet på något sätt var förankrad i verkligheten. Det visade sig dock 

även här att valet av kön var helt slumpartat, de gånger som kvinnligt kön valdes berodde det 

dels på att deras ”fysiska” kroppar i spelet var mindre och därmed möjliggjorde genvägar, 

dels var de rent estetiskt mer tilltalande på vissa raser.  

 

”Har även kvinnliga karaktärer, inte beroende på kön utan mest 

beroende på hur karaktärerna ser ut faktiskt.” Dapa 
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5.4 Spelet och inlevelsen      

Nu när vi blivit klarare på vilken relation informanterna har till sina karaktärer och om de 

låter sin identitet appliceras på karaktären de spelar med så kommer nästa stora fråga, lever de 

sig in i spelet? För att inte förlora för mycket av spänningen genom att ge ett direkt svar så 

börjar vi med att se på om informanterna upplever att de förändras när de spelar? 

Svaren var inte förvånande, ingen kände att de förändrades, men de menade att det var svårt 

att avgöra själv då man som person inte ser sig som ett objekt.  

Ett sätt att få reda på om de lever sig in, som vi tyckte var smart, var att fråga om de skulle 

svara i telefon när det var mitt uppe i spelet, nu fick vi ett svar som mer tydde på att de 

faktiskt var uppslukade av spelet. Beroende på vad de gjorde och vem som ringde så sa alla 

att de inte alltid skulle svara.  

 

”Ringer telefonen och det är t.ex morsan tänker jag att det kan 

vänta, är det brudar eller kompisar svarar jag” Mala  

 

Frågan gav även svar på huruvida de var beredda att släppa spelet om något skulle hända runt 

omkring dem. Nu var vi i brännpunkten för själva frågan om informanterna på något sätt lever 

sig in när de spelar. Vad vi efterfrågade var om, i handling eller sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift, de gjorde eller betedde sig annorlunda än utanför spelet. Det stod snabbt klart att ingen 

levde sig in i fantasyvärlden, däremot var det några som lät sig uppslukas på annat sätt. 

 

”Jodå, ett och annat vrål har nog kommit ur pipan. Men det är ju 

inte som så att man börjar ställa sig upp o fäkta hej vilt.” Dapa 

 

Givetvis berodde det på vad de gjorde i spelet då olika moment kräver olika grad av 

uppmärksamhet. De hände att de kunde vara lite mer raka på sak eller rättare sagt ärliga om 

någon inte skötte sin uppgift i spelet, med motivering att eftersom det bara är ett spel så bör 

inte en tillsägelse tas så hårt. 

Näst sista delen i fråga om inlevelse valde vi att ta upp känslan av med och motgångar, skiljde 

sig dessa i spelet från känslorna i verkligheten? De flesta, eller rättare sagt alla utom en tyckte 

att medgång och motgång var ungefär samma för spelet som i verkligheten, dock hade vi en 
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anormale där en sa att reaktionen i spelet var starkare. Det närmsta han kunde finna i 

verkligheten var att vinna en landskamp i fotboll.  

 

”Jag tror man reagerar starkare i spelet för jag tror man har… i 

verkliga livet finns ju inga drakar och man får inte prinsessan. Så 

det finns ju draw-backs. Det är lite olika känsla också när man 

vinner i spelet är det lite som att vinna i en fotbollsmatch.” Nemo 

 

Vad han menade var att enkelheten i fotboll, vinna eller förlora också var tydlig i spelet. I 

verkliga livet kan du ha medgångar men oftast finns det en nackdel även med den.  

Vi frågade slutligen våra intervjupersoner vilken identitet som var viktigast, deras verkliga 

eller deras karaktär i spelet? Vi fick samma svar av alla, deras verkliga. 

 

5.5 Tillhörighet 

Inom vårat nästa område ville vi se om våra informanter känner någon tillhörighet till sina 

medspelare. Vi valde att dela in det i två frågar där den första var om de träffat deras 

medspelare i verkliga livet och den andra frågan löd om de känner någon tillhörighet till deras 

guild i spelet. Vi resonerade att om de träffats i verkligheten så kanske de skulle känna större 

tillhörighet med varandra. Samtliga hade träffat minst ett par av sina guild kamrater en 

respondent har även planer på att träffa några från andra delar av världen.  

 

”Jag har träffat väldigt många, har till och med varit på ett LAN i 

Nyköping, där träffade man jätte många. Det var kul att tillsist få 

ett ansikte på allihop” Khrom 

 

Angående guildtillhörighet så var våra informanter något oense, alla kände någon tillhörighet 

men graden av den var varierande. Från ganska ytlig till att likna det med en fotbollsförening 

där alla jobbar för samma mål.  

 

”Det är lite som en fotbollsmatch, har man bestämt en tid för att 

spela då kör man eller hör av sig om man inte kan” Dapa 
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5.6 Interagera genom ett spel 

Här ville vi undersöka närmare hur de interagerar med varandra och hur de ser på det sociala i 

spelet, så vi ställde oss och våra informanter frågan om spelet kunde ses som en social 

mötesplats? Vi fick ett ganska enhälligt svar på frågan fem av sex intervjupersoner menade att 

det var en social mötesplats.  

 

”Just spelet är verkligen en social mötesplats man loggar på ser om 

någon man känner är online, snackar lite med personen hittar på 

något i spelet. Krävs ingen planering, det finns där och lätt att ta 

till om man vill göra något med någon.” Nemo 

 

Det var även flera av våra informanter som enbart spelade eller ”loggade på” för 

just det sociala umgänget via spelet. 

 

”Jag ser det som minst lika viktigt som själva spelandet. Det 

händer att man bara loggar in på Ventrilo för att se om någon är 

online där så man kan snacka lite utan att spela. Så ser nog den 

sociala biten som högre prioritet än själva spelandet.” Yogi 

 

Det som skiljde spelet som en mötesplats mot en verklig är att man diskuterar mer spel 

relaterat än när man ses i det verkliga livet, men samtidigt är det mindre kallprat troligtvis för 

de har ett gemensamt intresse att diskutera kring. Detta gör också att personen i fråga inte är 

lika rädd att ta kontakt med helt främmande människor som man annars inte skulle ha vågat ta 

kontakt med, spelet blir en gemensam grund att inleda en konversation på. 

 

”Det är mycket enklare att bara prata med helt okända personer, 

man går givetvis inte fram till vilt främmande människor på staden 

och bara startar en konversation.” Dapa 

   

Men en sak som naturligtvis skiljer spelet från verklighet är just metoden för interaktion, det 

går ju inte att se varandra när man spelar men detta är något spelare världen över, även i andra 

onlinespel tidigt motverkat genom att använda sig av mikrofoner och Internetbaserade 

program. Dessa möjliggör röstsamtal utan någon fördröjning. Ett populärt program bland våra 
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informanter var Ventrilo. En informant menade att denne gärna ställer sig ansikte mot ansikte 

till den person som tilltalas, precis som det sker i verkligheten.  

 

” Man applicerar lite av sina vanliga sociala normer till spelet när 

man skriver/pratar med dem.” Nemo 

 

5.7 Väljs karaktär efter hur spelaren är som person? 

Vid valet av karaktär får spelaren fler val i form av kön, ras, klass och utseende som vi 

beskrivit tidigare. Men kan det vara möjligt att se på en person hur deras karaktär denne har 

eller tvärtom. Har karaktären några överensstämmande drag med sin spelare?  

 

Det här är svåra frågor att besvara men genom att fråga våra intervjupersoner vilket kön deras 

karaktär har så hoppades vi kunna nysta upp frågan lite. Det visade sig dock att kön var 

betydelselöst. 

 

”Huvudkaraktären är av manligt kön, det föll sig naturligt att det 

blev så. Har även kvinnliga karaktärer dock, inte beroende på kön 

mest beroende på hur karaktärerna ser ut faktiskt.” Dapa 

 

Detta gjorde oss lite klokare, när vi sedan frågade om våra informanter kunde se likheter 

mellan sina medspelare och deras karaktär. Rent fysiskt är det självklart omöjligt, däremot 

sättet att bete sig som t.ex. humor. Var det något som gick att se när de träffade personerna i 

verkligheten? Svaret vi fick här var ganska entydigt, de flesta kunde inte känna igen någon, 

enbart de som var lika högljudda i spelet som i verkligheten.  

 

” De som spelar Warrior kan vara lite skrikiga och vill gärna leda. 

Men det är endast ett fåtal.” Khrom 
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5.8 Spela tillsammans eller spela ensam 

Den fråga som egentligen fångar essensen av vad hela det här arbetet går ut på är ju om någon 

skulle spela även om spelet vore single player, alltså att de inte kunde ha interagerat med 

andra spelare. Vi låter ett svar sammanfatta vad samtliga tyckte. 

 

”Jo men det hade inte känts så verkligt ändå för man missar den 

sociala biten och kunna dela glädjen i att ta ner en boss.” Nemo 
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5.9 Slutsats 

I slutsatsen sammanfattar vi resultatet vi fått av intervjuerna och ställer sedan detta mot vår 

frågeställning. 

• Påverkas individernas sociala liv av spelandet? 

• Är spelandet en del av deras sociala liv? 

• Kan det vara socialt att spela dataspel? 

5.9.1 Påverkas individernas sociala liv av spelandet? 

För att svara på denna fråga ser vi tillbaka på de teman vi i resultatet kallar ”Spelet som 

vardag och dess påverkan på den” samt ”Spelet och inlevelsen”.  

Som vi skrivit tidigare så var vi intresserade av den påverkan som spelet hade på våra 

informanters sociala liv. Vi kan väl börja med att konstatera att svaret måste bli ett ja, men 

innan vi vänder blad krävs det en förtydning.  

Våra spelare medgav att spelet tillhörde deras vardag, dem jämställde spelandet med att titta 

på TV, med den skillnaden att dataspelet är interaktivt. Det borde ju betyda att påverkan i det 

fallet var positiv eftersom de genom att spela var i kontakt med andra människor. Det var 

dock inte enbart positiv påverkan. När spelet tog en alltför stor det av uppmärksamheten blev 

saker och ting vid sidan om lidande, även sociala bitar. 

 

 ”Öhh, ja innan var det ju verkligen, kom på dåliga ursäkter för att 

inte gå bort och supa och sådär. För man var ju tvungen att farma 

blommor annars var det kört.” Nemo 

 

Andra sätt att se påverkan på spelarnas sociala liv fann vi genom att se till vilken grad de 

levde sig in i spelet. Ju mer inlevelse de har desto mindre uppmärksamhet borde det som 

händer runt omkring dem få, som familj och vänner. Ett lätt test för detta var att fråga om de 

svarar i telefon när de spelar, samtliga sa att det berodde på vem som ringde och framförallt 

när de ringde. 

 

”Ringer telefonen och det är t.ex. morsan tänker jag att det kan 

vänta, är det brudar eller kompisar svarar jag” Mala  
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Nu fanns det ju mer positiv påverkan på det sociala livet än jämförelsen med TV, ett exempel 

på detta är de kontakter med nya människor som antagligen aldrig hade ägt rum om inte spelet 

funnits. Alla vi intervjuade hade träffat dem de spelar med även i verkligheten. 

För att sammanfatta:  

Positiv påverkan – Socialare än TV, träffa nya människor. 

Negativ påverkan – För mycket spelande gjorde att vänner och familj i vissa fall ignorerades. 

5.9.2 Är spelandet en del av spelarnas sociala liv? 

Den andra frågan som vi inledningsvis ställde oss var om spelet eller snarare spelandet blivit 

en del av det sociala livet. Frågan är inte helt olik den förra med den skillnaden att ett positivt 

svar mer skulle visa att våra informanter känner en tillhörighet med sina medspelare och att de 

grupper som de känner tillhörighet i spelet gick att relatera till verkliga grupper.  

Som vi tidigare skrivit så hade alla träffat sina medspelare i verkligheten, de hade fått en mer 

verklig relation och gått från att vara i varandras medvärld till varandras omvärld. 

Detta förstärktes ytterligare av att det inte fanns någon egentlig relation med karaktären i 

spelet utan det som fanns på andra sidan någon annans karaktär som var drivkraften till att 

spela. Om själva umgänget i spelet sa en av våra informanter såhär. 

 

”Jag ser det som minst lika viktigt som själva spelandet. Det 

händer att man bara loggar in på Ventrilo för att se om någon är 

online där så man kan snacka lite utan att spela. Så ser nog den 

sociala biten som högre prioritet än själva spelandet.” Yogi  

 

Sammanfattningsvis, våra informanter anser i högsta grad att spelet är en del av deras sociala 

liv. 
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5.9.3 Kan det vara socialt att spela dataspel? 

Det som redan sagts i fråga om umgänge och knytandet av nya kontakter är bara det ett tecken 

på att ett dataspel faktiskt kan vara socialt. För att förtydliga ännu mer bad vi respondenterna 

att fundera över om spelet var en mötesplats. Alla utom en tyckte att det var så, den som inte 

tyckte det var Jannia, anledningen till detta tror vi är att hon inte, som de andra, använder sig 

av mikrofon för att samtala med medspelarna utan skriver textmeddelanden på skärmen. På 

det sättet uteblir mycket av det ”skitsnacket” som uppstår när det som sägs inte först hamnar i 

klartext framför en och kan redigeras innan det skickas. Det går inte heller att skriva lika fort 

som man talar. Tillbaka till dem som tyckte att spelet var en mötesplats.  

 

”Just spelet är verkligen en social mötesplats man loggar på ser om 

någon man känner är online, snackar lite med personen hittar på 

något i spelet. Krävs ingen planering, det finns där och lätt att ta 

till om man vill göra något med någon.” Nemo 

 

Om spelet är en social mötes plats så blir ekvationen att även själva dataspelandet är socialt. 

Sättet som våra informanter började spela på vittnar också om att det var p.g.a. att de hade 

många kompisar som spelade eller som skulle till att börja spela samtidigt. 

 

”Jag tycker att det var just att det var så många som började 

samtidigt också. Öhh, lite av en social grej…” Nemo 

 

För att sammanfatta, dataspel får vi enligt våra informanter anse vara sociala. 
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6. Diskussion 

I diskussionskapitlet börjar vi med att reflektera över vår egen undersökning därefter kommer 

vi diskutera resultatet i en resultatdiskussion. 

 

6.1 Om vår undersökning och vad vi kunde ha gjort annorlunda 

Under arbetets gång har fokus för vad uppsatsen skulle handla om ändrats något. Vår plan att 

endast försöka se om det fanns en motsvarighet till Schütz omvärld- och medvärlds-begrepp i 

den virtuella världen visade sig svår. En anledning till detta är att när Schütz levde och 

verkade så fanns inte Internet och den sortens kontakter överhuvudtaget. Det kan vara så att vi 

idag inte längre är bundna till ett ansikte-mot-ansikte möte för att en person ska befinna sig i 

vår omvärld. När tekniken blir ännu bättre och det blir möjligt att kunna läsa av även 

kroppsspråk och ansiktsuttryck över det virtuella gränssnittet så tror vi att begrepp som 

omvärld och medvärld behöver omarbetas för att kunna förklara och inbegripa även ett 

virtuellt möte. Skulle vi gå vidare med ämnet så skulle detta vara något väldigt intressant att 

undersöka.  

 

Förutom våra svårigheter med att fokusera på Schütz teorier så har arbetet fungerat bra. De 

problem vi stötte på var svårigheter att finna bra källor. Mycket av den litteratur som är 

skriven på ämnet är från mitten av 90-talet, på den tiden var det få som spelade spel över 

Internet. Den tekniska utvecklingen har gjort att fler numera spelar och det grafiska 

gränssnittet går inte alls att jämföra med en det som var textbaserat för 10 år sedan. Våra 

källor kom istället att bestå av mer relevanta artiklar och undersökningar.  

  

Som vi tidigare nämnt så var det svårt att få tag i informanter eller snarare att informanterna 

inte hade tid. Snöbollseffekten är effektiv men i vårt fall bodde många eventuella informanter 

utom räckhåll, vi fick istället försöka hitta enskilda personer som var möjliga att intervjua i 

Växjö. Det blev en sorts snöbollseffekt men en mer indirekt sådan. 

Att vi sedan endast fick tag på en kvinna var naturligtvis beklagligt men vi tror ändå att WoW 

är ett spel som inte favoriserar något speciellt kön. Kvinnan sade att hon inte tyckte att spelet 

var socialt men det tror vi beror på att hon endast kommunicerar genom text och inte med 

mikrofon och hörlurar, på det sättet förloras en aspekt av interaktionen. 
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Man kan även fråga sig, hade vi fått ett annat resultat om vi hade gjort en uppföljande intervju 

med våra informanter? Det är en svår fråga att svara på. Antagligen hade ämnet fått sjunka in 

lite mer hos informanterna, de hade då kanske kunnat ge ännu mer uttömmande svar. Nu satte 

främst tidsbrist stopp för en andra intervju, vi får dock anse att den vi utförde gav oss så pass 

bra inblick i informanternas spelande att en andra intervju kanske bara hade försvårat 

analysen. Ämnet som sådant går det att gräva djupare i, genom att göra fler intervjuer, både 

med spelare, ”experter” och människor i spelarnas närhet men det får i så fall bli till en D-

uppsats.  

6.2 Diskussion av resultat  

I detta stycke diskuterar vi de slutsatser vi drog utifrån vårat resultat. Vi ställer dessa mot de 

teorier som vi finner i teorikapitlet. Vi försöker följa ordningen i vår frågeställning i så stor 

utsträckning som möjligt. Slutligen diskuterar vi vad vi kommit fram till. 

6.2.1 Påverkas individernas sociala liv av spelandet? 

Den bild som våra informanter gav oss var att spelandet påverkade deras sociala liv, både 

positivt och negativt. De negativa aspekterna var att de ibland ignorerade vänner och familj 

som på något sätt försökte kontakta dem, de var helt enkelt för uppslukade.  

Detta är även något som media talat om.  

 

”De säger vidare att deras ungdomar slutar umgås med vänner, 

låser in sig på sina rum och stänger ute världen.”25 

 

Även Birger Johansson på Linnébygdens behandlingshem säger samma sak, att vissa tappar 

alla sina sociala kontakter. För våra informanter har inte spelandet gått till en sådan nivå att de 

tappat sitt tidigare sociala umgänge, de har en klar bild av vad som är verklighet och vad som 

är spel. Den bild som media målar upp är mer av spelare där det gått för långt redan. De har 

redan nått beroendestadiet, något som tidningarna ibland verkar glömma att nämna.  

Den positiva påverkan som informanterna nämner som har att göra med knytandet av nya 

kontakter utelämnas ofta i media. Vi får därför anse att media oftast visar en alltför negativ 

sida av spelandet som något som när som helst kan få barn som vuxen att tappa fotfästet. 

 

                                                
25 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,868455,00.html 
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”Det går inte att säga när nöjet övergår till missbruk. Den som 

upptäcker att det knakar i förhållandet hemma eller somnar på 

jobbet bör ta sig en tankeställare, säger Peter Zackrisson.”26 

 

6.2.2 Är spelandet en del av spelarnas sociala liv? 

I resultatkapitlet kom vi fram till att informanterna ansåg att spelet blivit en del av deras 

sociala liv bl.a. till följd av den tillhörighet de kände till gruppen i spelet. Det finns många 

teorier för grupper och åsikterna går isär om en grupp måste träffas för att kunna räknas som 

en grupp. Lindesmith (1999) anser att grupper inte behöver träffas ansikte-mot-ansikte, så 

även om alla hade träffat sina medspelare i verkligheten så är detta inget krav. Angelöw & 

Jonsson (2000) är mer koncentrerade på reella möten men skriver även de att grupper inte är 

beroende av fysisk kontakt. De virtuella grupperna borde därför gå att likna vid både en 

primär- och en sekundärgrupp. Den primära gruppen, bestående av andra spelare som de kan 

kommunicera med mikrofon och den sekundära mer flyktiga grupper där textkommunikation 

är mer vanlig. För våra grupper kan även Schütz (1999) teorier till viss del tillämpas. Att de 

har träffat varandra i verkligheten är ett måste för att kunna ingå i varandras omvärld enligt 

Schütz teorier. Dock fanns inte det virtuella mötet i annan form än via telefon när han verkade. 

Idag hade teorierna antagligen fått skrivas om för att förklara det fenomen som ett virtuellt 

socialt möte innebär. En virtuell omvärld borde då bestå av dem som ingår i den primära 

gruppen, de människor som spelar ihop dagligen och som pratar med varandra via Ventrilo. 

De upplever samma sak samtidigt och kan höra varandras röster, dock ser de inte 

varandras ”riktiga” ansiktsuttryck. Vi kan därför inte tala om en äkta omvärld, ännu, men med 

teknikens framfart kommer det kanske bli möjligt att få en virtuell bild av medspelarens 

ansiktsuttryck. Om så sker kan vi tala om en virtuell omvärld.  

Även medvärlden borde ha en virtuell motsvarighet i de möten som sker spontant med andra 

spelare, att bilda en grupp för stunden. I det fallet är förförståelsen av de olika klasserna i 

spelet viktig, varje klass har sin roll, sina speciella egenskaper som behövs i olika 

sammanhang i spelet. När en spontan grupp bildas antas spelare av vissa klasser spela på ett 

speciellt sätt vilket vi kan likna vid Schütz typifiering. Största skillnaden är att det i spelet 

endast finns ett väldigt begränsat antal typer medan vi i verkligheten har betydligt fler.   

 

                                                
26 http://expressen.se/1.552820 
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Något som våra informanter upplevt annorlunda än media beskrivit det är förhållandet till sina 

karaktärer. I en artikel i Aftonbladet27 stod det att spelaren skapar sin karaktär efter hur denne 

själv är och att denne dessutom direkt identifierar sig med karaktären. Vad artikeln inte tar 

upp är att det finns möjlighet att ha flera olika karaktärer i WoW, i den forskning som 

aftonbladet beskriver tas fenomenet ur sin kontext. I spelet genomförs aldrig något som liknar 

den intervjusituation som Yee och Bailenson tar upp (se 2.6). Våra informanter uppger att 

karaktärens utseende inte spelar någon roll för hur de agerar, speciellt som många har flera 

olika karaktärer men fortfarande agerar på samma sätt vid ett byte mellan dem. De säger även 

att de inte identifierar sig med karaktären, således borde de inte identifiera medspelaren med 

dennes karaktär heller. 

Något som på sätt och vis motsäger våra informanter angående identifiering med sina 

karaktärer är Taylor (2006) som i sin bok ”Play between worlds, exploring online game 

culture” beskriver ett besök på en konvention för spelare av spelet EverQuest. Under 

konventionen gick alla runt med namnbrickor med endast sina karaktärsnamn och vilken 

server de tillhör. De presenterade sig även med karaktärsnamnen vilket kan tyda på att de i 

större utsträckning ville att de andra spelarna skulle identifiera dem som just karaktärerna. En 

stor skillnad mellan WoW och EverQuest är att det senare är ett rollspel i mycket större 

utsträckning, med andra ord kräver EverQuest en större inlevelse av sina spelare än vad WoW 

gör. Vi får därför vidhålla att våra informanters åsikter är mer gällande än de som Taylors 

informanter är, för vår uppsats i alla fall. 

En teori som stödjer informanternas åsikt är den som Robert J. Moore, Nicolas Ducheneaut 

och Eric Nickell (2006) kommit fram till genom att se på hur avatarer fungerar genom social 

interaktion. De påvisade att eftersom karaktärerna inte kan uttrycka s.k. ”give-off 

expressions” (E. Goffman, 1959) så kan de inte heller uppfattas som helt verkliga oberoende 

av hur välgjorda de var rent grafiskt. Återigen är vi tillbaka kring bristen på kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Det är dock inte karaktärernas interaktion som gör spelet socialt utan 

interaktionen mellan spelarna, spelet är ett medium för det sociala, därför borde spelandet 

vara socialt. Även tidigare forskning av Ljunggren och Fredriksson visade att spelarna ansåg 

att spelet var socialt, så länge som de inte spelade tillsammans med någon annan. Vi får 

därmed anse att spelet är en del av spelarnas sociala liv.   

 

                                                
27 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,788447,00.html 
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6.2.3 Kan det vara socialt att spela dataspel? 

Vår sista fråga fångar lite grann upp de två första, den slutsats vi kunde dra från intervjuerna 

var att dataspel är socialt. Trots att människor som spelar kan bo på två helt olika ändar av 

kontinenten tillhörandes olika klasser och religiösa samfund så kan spelet fungera som en 

social mötesplats. Som Barry Wellman (1996) konstaterade redan på 70-talet så behöver man 

inte bo i varandras närhet för att tillhöra samma sociala nätverk. Genom hjälpmedel som 

telefon och numera Internet går det att ha samma eller t.o.m. starkare band med sin moster 

Svea i Kenya som sin morbror Knut två hus bort.  

Alla är dock inte eniga på denna punkt, Robert Kraut (2001) fann i sina studier att Internet 

gjorde folk mindre sociala och i en del fall deprimerade. Som kritik kan nämnas att han i sina 

undersökningar saknade en kontrollgrupp vilket gör att resultatet inte är så pålitligt.  

Även från medias håll är bilden ganska splittrad, i Expressen berättas om en pojke som blivit 

lungopererad, genom spelet kan han trots sitt handikapp umgås och interagera med vänner 

och andra spelare. Den mer pessimistiska ådran går dock lite djupare och Stefan Spjut som är 

litteraturkritiker på SvD säger att den kommande generationen är förlorad i dataspelandets 

klor, han menar att inget gott kommer ur spelandet. Den gemenskap som finns är lättvindig 

mellan likasinnade spelare. 

En annan ganska oväntad kritiker finner vi även den i SvD nämligen en 15 årig pojke som 

tröttnat på dataspel. 

 

”Man kanske kan tycka att det är socialt att sitta och snacka över 

Ventrilo (program som möjliggör konversationer med tal), men det 

är så långt ifrån mänsklig närhet och vänskaplig sammanhållning 

man kan komma.”28 

 

Sammanfattat får vi lov att säga att även på denna punkt kommer våra informanter dåligt 

överens med media. Den forskning som gjorts inom ämnet är ännu så länge knapphändig men 

i takt med att spelen mer och mer går mot att spela flera tillsammans så tror vi att spelen i 

framtiden kommer att vara accepterade som en form av socialt umgänge och där onlinespelet 

är en del av mångas sociala liv. Ska vi tro våra informanter så är det socialt att spela dataspel. 

 

                                                
28 http://www.svd.se/dynamiskt/synpunkt/did_10402199.asp 
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6.3 Vad vi kom fram till 

Genom den här studien har vi fått en liten annan inblick i spelandet av onlinedataspel än den 

som ofta visas av media. Att man i media gärna framställer saker ur ett perspektiv som gynnar 

försäljningen av tidningen är inget nytt, spelberoendet är inget undantag. Det verkar ändå som 

att spel som umgängesform håller på att bli mer och mer accepterat. De positiva ordalagen om 

spel läses ofta i recensioner som inte gör anspråk på att bedöma spelen ur ett annat perspektiv 

än just ur spelsynpunkt. Vårt resultat visar även att spelarna oftare väljer att spela tillsammans 

med sina kompisar än träffa dem i verkligheten på grund av att det är lättillgängligt, det kräver 

ingen planering utan bara finns där. Vi tror att detta kan fungera, men till en viss gräns. 

Konsekvenserna av för mycket spelande kommer slutligen leda till att det sociala livet utanför 

spelet blir lidande, vad många spelare inte verkar ta med i sina resonemang är att spelet inte 

kommer vara för evigt. Har då alla sociala band som finns utanför spelet försvunnit så 

kommer dessa personer bli väldigt ensamma. Många av de kontakter som knyts i spelet 

existerar endast där och avstånd, kulturskillnader och liknande aspekter skulle snabbt lösa upp 

dem om WoW lades ner. I framtiden kommer spel och Internet överhuvudtaget utgöra en 

större del i människors sociala liv, om det kommer påverka oss negativt kan vi bara vänta och 

se, antagligen kommer vi inte märka av övergången liksom vi knappt märkte hur teven blev 

hemmets knutpunkt.  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

När det gäller fortsatt forskning kring ämnet så kan vi se en klart större studie på spelarna, vad 

de gör när de inte spelar, se till deras sociala liv utanför spelet och till deras vardag, t.ex. vad 

de jobbar med. Det vi har kommit fram till efter letande kring tidigare forskning kring ämnet 

är att det knappt finns något, det är mest en negativ bild kring online spel men vi tycker ändå 

att det finns en väldigt positiv bild också. Det är ändå en plats där man lär sig att samarbeta 

något som alla människor har användning för i alla situationer. Så helt klart bör det göras en 

större studie kring de sociala aspekterna och visa människor att spela online spel till en viss 

nivå inte är farligt utan lärorikt på många vis. En annan fråga som väckts är hur begreppen 

omvärld och medvärld skulle kunna omformuleras för att innefatta även den virtuella världen, 

detta i sig skulle kunna bli en D-uppsats.  
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6.5 Självkritiskt resonemang 

Som avslutning på uppsatsen resonerar vi kring vårt ämnesval, metod och vår förförståelse 

om spelet. Ämnets relevans och valet av ämne hör båda ihop med intresset för sociala möten. 

Ur ett Socialpsykologiskt perspektiv är möten mellan människor väldigt relevant och sker det 

via ett medium som inte är så väl dokumenterat så blir det än mer spännande.   

Eftersom vi båda har spelat WoW så hade vi till viss del en åsikt om spelet innan vi började 

skriva, vi försökte dock i så hög grad som möjligt att inte blanda in våra egna åsikter under 

uppsatsskrivandet. Att göra intervjuer var ett rätt självklart sätt att utföra studien, kanske hade 

vi även kunnat göra någon form av observation men eftersom vi var intresserade av vad 

spelarna tyckte och inte vad vi tyckte som spelarna så föll det alternativet bort. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Glossary 

Här följer de uttryck som gemene man kanske inte kastar ur sig vid en familjemiddag. 

 

Guild: När minst 10 personer går samman och namnger sin grupp, man kan bjuda in folk, det 

kan vara obegränsat med spelare, men helst inte över 500 spelare. Dessa guild har en egen 

chattkanal, vilket menas att de kan skriva till varandra inom guildet. Namnet guild kommer 

från medeltidens ord gille som närmast kan liknas vid dagens föreningar eller 

fackorganisationer.  

 

Raid: När 25-40 personer gör en raid menas det att de har ett specifikt mål de ska t.ex. döda 

en boss i en instans.    

 

Instans: När 5-40 personer spelar ihop i ett specifikt område där det bara är de som spelar, den 

kopieras så bara den gruppen som spelar finns inne i den speciella miljön, inga andra spelare, 

bara monster. Instanser är även svårare än vanliga uppdrag man gör, de monster som man 

dödar kallas elite, eftersom de är svårare att döda. Krävs alltså mer än en person, annars 

överlever man inte.  

 

Server: Realm även kallat, det är på den specifika server man spelar på, det finns många olika, 

i Europa finns det spansk talande, tysk talande och engelsk talande, vilket menas att man får 

endast skriva på de språk som är på vald server  

 

Mount: Ett djur som ens karaktär kan rida på för att öka sin rörelsehastighet med 60% varje 

ras har en egen specifik mount.  

 

WoW: Förkortning på World of Warcraft. 

 

Questgivare: Det är datastyrda figurer som ger ens karaktär uppdrag som man ska utföra för 

att få experience points (XP) samt vid vissa uppdrag även vapen eller rustning och pengar. 

Dessa questgivare finns lite överallt i WoW världen, men ens karaktär kan endast få de 

uppdrag som är vid den lvl ens karaktär befinner sig vid.  
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Flasks och pots: Flaskor och potions ens karaktär kan ta för att öka och förbättra sin befintliga 

skademöjlighet på monster och motstå t.ex. eld.  

 

Grinda: Att döda monster/figurer på samma ställe under en längre tid för att samla ihop 

pengar 

 

Ventrilo: Är ett program som gör det möjligt att prata och höra de man spelar med över 

Internet via mikrofon och hörlurar utan någon fördröjning.  

 

Avatar: Den virtuella avbildningen av spelaren, kan även kallas karaktär. 

 

(http://www.wow-europe.com; http://www.blizzard.com).  
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8.2 Bilaga 2. Fokusgruppfrågor 

 
Tema: identitet / roller 
 
1: vad fick er att börja spela och varför har ni fortsatt spela? 
 
2: när ni spelar upplever ni att er ”identitet” förändras av spelandet? 
 
3: betraktar ni spelandet som en del av er vardag? 
 
4: uttrycker ni er likadant i verkliga livet som i spelet? 
 
5: känner ni att något blir lidande i ert verkliga liv av ert spelande? 
 
Tema: social interaktion / relationer 
 
6: när ni spelar känner ni tillhörighet till ert guild eller grupp? Jämfört mot vanliga livsgrupper 
eller föreningar? 
 
7: hur är er relation till er karaktär, förlängning av er själva eller en annan individ? 
 
8: hur ser ni på andra karaktärer i spelet? Ser ni de som vanliga människor eller delar av ett 
dataspel? 
 
9: ser ni likheter med en verklig person och dess karaktär när ni väl träffar de? 
 
10: övriga inlägg o frågor. 
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8.3 Bilaga 3. Intervjufrågor 

  
Tema: Spelet vs vardag 
 
Vad fick dig att börja spela? 
 
Vad är det som håller dig kvar? 
 
Hur mycket spelar du uppskattningsvis i veckan? 
 
Betraktar du spelandet som en del av din vardag? 
 
Känner du att något/någon blir påverkat i ditt verkliga liv av ditt spelande?  
 
Angående vardagspåverkan, vad gör du om telefonen ringer när du spelar? 
 
Var träffar du människor mest i spelet eller i verkligheten?  
 
Tema: Spelet vs identiteten 
 
Förändras du när du sätter dig och spelar? Om ja på vilket sätt? 
 
Hur är din relation till din karaktär?  
 
Vilket kön har din huvudkaraktär? Hur kommer det sig? 
 
Är ditt sätt att uttrycka dig i ord annorlunda i spelet än i verkliga livet? 
 
Reagerar du på ett liknande sätt vid framgång/motgång i spelet som i verkliga livet? 
 
När du spelar händer det att du lever dig in i spelet på något sätt? Om du gör det på vilket 
sätt? 
 
Vilken identitet är viktigast, din verkliga eller rollspelets? 
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Tema: Spelet vs social interaktion/relationer 
 
Ser du spelet som en social mötesplats? Hur? 
 
Hur skiljer sig ett möte med en person i spelet med någon i verkligheten? 
 
Hur interagerar du med andra spelare i spelet? 
 
Spelar du någon gång enbart för den sociala relationen till de andra spelarna? 
 
Hade du spelat även om det hade varit ett single player spel?  
 
Tema: Spelet och grupper 
 
När du spelar känner du tillhörighet till ditt guild eller grupp? Jämför mot vanliga grupper 
eller föreningar? 
 
Har du träffat några av de du spelat med i verkligheten? 
 
Ser du likheter med en verklig person och dess karaktär när du väl träffar dem? 
 
Hur ser du på andra karaktärer i spelet? Ser du dem som vanliga människor eller delar av ett 
dataspel? 
 

 


