
                                                                                                                                  
 

 
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Magisteruppsats 10 poäng    
HT 2005 
=

=
=
 
 
 
 

Varför spelar ungdomar våldspel? 
- om FPS spelens attraktion 

 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
=
 
 
 
Författare:  Bahador Mostofi             Handledare: Maria Frostling-Henningsson       
         Dubravko Salcic               

 

 
 



 

 2

 
Sammanfattning 

 
 
 
Ungdomarnas användning av datorn blir allt större och med den också konsumtionen av 
diverse datorspel som FPS. Den nya generationen av tonåringar växer upp framför datorn och 
spelen utgör för många en stor del av deras liv. De sätter sig framför datorn när de kommer 
hem från skolan, de träffar nya människor genom spelen och använder spelen för att umgås 
med sina kompisar. 
 
Trots att datorspel vuxit i popularitet och fått en större utbredning först under de senaste 10 
åren så har många forskare hunnit studera fenomenet. Vissa frågor har studerats utförligt som 
datorspelvåldets påverkan på barnen medan andra inte fått lika stor uppmärksamhet. Vi 
upptäckte att man trots att FPS spelen är den största changern inom datorspel inte visste 
mycket om varför just de var så populära. Många forskare har utvecklat diverse teorier och 
försökt besvara frågan varför datorspel i allmännhet var intressanta. Vi ville därför använda 
oss av dessa teorier för att försöka förstå varför tonårskillar spelade FPS spel, en fråga som vi 
fann hade flera svar. 
 
För att få en förståelse för tonårskillars konsumtion valde vi att genomföra ett antal 
fokusgruppsintervjuer där vi samtalade med respondenterna och försökte förstå vilka 
drivkrafter som dolde sig bakom deras spelande. Dessa intervjuer kompletterades med 
observationer av FPS spelare i spelhallen Inferno. 
 
Vi kom fram till att det fanns ett flertal anledningar till varför tonårskillar tycker om att spela 
FPS spel. En av anledningarna var den spänningen de upplevde när de spelade, känslan av att 
bli jagad och viljan av att överleva ger en sorts adrenalinkick. Vi fann också att den största 
anledningen till att de föredrar datorspel framför TV-tittande var den större möjligheten till 
interaktivitet. I spel kan de anpassa allt ifrån svårighetsgraden till vilka miljöer de ska spela i. 
Till en viss mån fungerade spelen även som en ”rast” från problem då många ansåg att 
fartfyllda och actionladdade spel som FPS möjliggör för en att sluta tänka på något annat, i 
alla fall för den stunden. Den sociala aspekten var också en bidragande orsak till spelens 
popularitet. FPS spelas främst i multiplayer läge och gör det möjligt för spelarna som befinner 
sig i samma rum att kommunicera och samarbeta, bilda lag med sina vänner men också reta 
varandra och skryta.  
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Tack 
 
 

Vi skulle vilja tacka alla våra respondenter, som tog sig tid att delta i våra intervjuer och svara 
på våra frågor. 
 
 
Ett stort tack även till vår handledare, Maria Frostling-Henningson, som gav oss större insikt 
och bra råd samt alla våra opponenter. 
 
 
 
Stockholm, 15 januari 2006 
 
Bahador Mostofi & Dubravko Salcic 
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KAPITEL ETT 

 
 

Inledning 
 
 
1 Bakgrund 
 
I början av 90-talet blev datorspel den nya trenden inom hemelektronik med utvecklandet av 
populära konsolmaskiner1 som Sonys Playstation, Segas Dreamcast och Nintendos Super 
Nintendo. Dessa nya spelkonsoler blev snabbt storsäljare, och var banbrytande inom 
upplevelseindustrin. Spelmaskinerna skapade nya virtuella och påhittade celebriteter som t.ex.  
Sonic the Hedgehog och Super Mario Bros. En hel industri skapades ur dessa virtuella 
kändisar med påkostade filmproduktioner, TV-shower, konfektyr, konfektion och 
nöjesparker.  
 
Under slutet av 90-talet introducerades en ny generation av datorer på marknaden med 
sofistikerad teknologi, snabbare processorer och modernare design, nämligen Pc: n. Dessa nya 
datorer kom så småningom att nästan ersätta de tidigare extremt populära 
konsolspelmaskinerna som introducerades under början av 90-talet. Framväxten och 
utbredning av Internet öppnade nya möjligheter för PC: ägarna och spelindustrin tog ny fart. 
 
Snabba Internetuppkopplingar möjliggör för hundratals användare att samtidigt koppla upp 
sig och spela mot varandra. Internet skapar förmågan att träffa och interagera med andra 
människor i realtid, något som tidigare inte varit möjligt inom upplevelseindustrin. Nya 
(MMOG)2 spel utvecklas där användaren kan koppla upp sig mot Internet och spela mot andra 
användare.  
 
Framväxten av Internet som det globala forumet har skapat möjligheten för olika grupper av 
människor runtom i världen som delar samma intresse att träffas online och byta erfarenheter 
och åsikter med varandra. Dessa “onlinegrupper” uppvisar en stor räckvidd och uppfyller 
olika syften. De kan handla om små grupper som fokuserar på att diskutera vardagsaktuella 
ämnen, eller komplexa, virtuella världar med hundratals samtidiga användare (som t ex 
onlinespel). Det kan också vara miljoner användare som är sammanlänkade med varandra 
genom att de delar ett visst ekonomiskt intresse, till exempel en investering i börsmarknaden. 
 
Med datorspelens och Internets utbredning har man nu börjat känna av effekterna av detta 
underhållningsmedium. Föräldrar upplever att deras barn spenderar för mycket tid vid datorn 
och försummar sina åtaganden. Även många vuxna dras till spel i så hög grad att det börjar 
leda till problem i deras relationer till andra. Man kan också se tecken på att spelen inte längre 
bara är lek. De börjar påverka saker utanför spelet och skapa nya verkligheter. I spelen 
Warcraft och Everquest bygger man upp sin karaktär och förser den med speciella 
egenskaper, styrkor och krafter genom att utföra specifika uppdrag. Efterfrågan på dessa saker 
är så stor att svärd och andra verktyg i spelen kan köpas på Ebay, dvs. saker som spelare vill 
köpa åt sin karaktär i spelet och som inte finns på riktigt. Enligt Peter Zackariasson, som är 
filosofilicenciat på Handelshögskolan vid Umeå universitet omsätter denna handel lika 

                                                           
1 Datorer specielt anpassade att användas med anslutning till TV:en 
2 MMOG: MMOG spel kopplar man sig mot genom Internet och spelar ofta mot spelare över hela världen. 
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mycket pengar som hela Rysslands budget.  
 
En 23-årig spelare köpte en virtuell ö, Treasure island, för motsvarande 200 000 kronor i 
online-spelet Project Entropia. Han har tjänat pengar på att sälja mark och riktiga hus, han tar 
ut skatt av dem som vill jaga eller gräva gångar på ön. Och allt tas ut i riktiga pengar. Nyligen 
såldes en annan av spelet Entropias virtuella fastigheter, en rymdstation, för motsvarande 800 
000 kronor.3  
 
1.1 Vad är FPS spel? 
 
FPS är en datorspelsgenre där bildskärmen motsvarar spelfigurens synfält och är nog den mest 
dominerande genren i spelvärlden mycket pga. de två populäraste spelen Counter-Strike och 
Battlefield. Spelen inom changern skiljer sig i vissa avseenden men har många liknande drag. 
De utspelar sig från en ”first person” perspektiv där man styr en figur (oftast en soldat eller 
annan beväpnad karaktär) och ser genom figurens ögon, se bild 1. Målet i dessa spel är oftast 
ganska enkel, att döda alla andra i motståndarlaget även om andra mål som att frita gisslan 
eller spränga ett objekt kan finnas. Spelarna delas alltid upp i två lag och tilldelas baser 
varifrån de börjar varje ”match”. Under spelets gång håller datorn räkning om hur många 
motståndare varje spelare har dödat tillsammans med annan statistik. Tabellen där resultaten 
och statistiken presenteras (se bild 2) och uppdateras kontinuerligt kan lätt ses genom ett 
enkelt tryck av TAB tangenten. Förutom målet att leda sitt lag till seger är det för många 
spelare också viktigt att vara bäst inom det egna laget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

                   
                            Bild 1                                                                                                      Bild 2 
                                                                                                                                          
       
För att bli duktig på First Person Shooter-spelen krävs tålamod och god analytisk förmåga 
men också väldigt bra perception, snabb öga-hand-koordination och god simultankapacitet. 
Det analytiska kommer in i bedömningen av en situation. Det handlar oftast om att fastställa 
hur många fiender som dyker upp i läget, vilken typ av hot de innebär, deras beväpning, om 
de är farliga på långt avstånd, vilka vapen som har störst effekt på dem osv. Detta måste ske 
blixtsnabbt, det finns ingen tid för den typ av funderingar som spelare av andra datorspel är 
van vid. Den strategiska aspekten av dessa spel handlar om förflyttning, målprioritering och 
att hushålla med ammunition. Eftersom dessa spel går så snabbt krävs det snabba beslut och 
framför allt god koordination. Vänster och höger hand skall agera simultant och vissa av ens 
egna vapen kan skada en själv (befinner man sig i trånga utrymmen är ett granatgevär inget 
lämpligt alternativ). Spelen är så realistiska och verklighetstrogna att USA: s militär använder 

                                                           
3 www.svd.se: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11263290.asp#kommentera 
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sig av något anpassade FPS spel4 för att rekrytera, utbilda och förbereda sina soldater för 
okända miljöer och situationerna som kan uppstå. 
 
 
1.2 Användningen av onlinespel i Sverige 
 
Sverige är en av de mest utvecklade onlinespelmarknaderna i Europa. Även om marknaden 
inte är lika stor som i de stora europeiska marknaderna, är andelen PC-innehav och 
internetuppkopplingar i Sverige hög5 vilket också leder till en hög andel av spelare. Den 
ökade tillgängligheten till bredbandsnätet och möjligheten att även koppla upp 
konsolmaskiner mot Internet kommer att bidra till tillväxten av den svenska 
onlinespelmarknaden. År 2000 växte onlinespelmarknaden i Sverige med 60,5 %, och hade då 
313 000 användare. Den årliga tillväxten från 1999 till 2001 var 46,4 %6.  
PC är den största sektorn inom den svenska onlinespelmarknaden, och står för 93 % av 
marknaden. Konsoler är den minsta sektorn, och representerar 7 % av marknaden7. Tillväxten 
och användandet av datorspel har ökat så kraftigt att man idag beräknar att industrin omsätter 
26 miljarder8 dollar årligen. Om detta sätts i relation till de 32 miljarder dollar som 
filmindustrin omsätter börjar man förstå datorspelmarknadens storlek. 
 
År 2005 beräknas den svenska onlinespelmarknaden ha 2 336 000 användare, en ökning med 
458,9 % sedan 2001. 
 
En färsk undersökning gjord av Gallup på uppdrag av organisationen Fair Play9 har fått 
mycket uppmärksamhet i media nyligen. Enligt undersökningen spelar 59 % av pojkarna i 
åldern 11-18 år tv-spel minst en timme per dag, 13 % spelar minst 3 timmar per dag. En 
tidigare undersökning av samma organisation visar att mer än 6% av de tillfrågade spelar mer 
än 35 timmar per vecka. Av dessa siffror att döma är det inte svårt att förstå varför 44% av 
föräldrarna i undersökningen anser att deras barns datorspelande utgör ett problem.  
 
Thomas Nilsson som är spelinstitutens10 VD anser att problemet är så stort att det finns ett 
behov för en telefonlinje för datorspelberoende. Han berättar hur oroliga mammor ringer och 
frågar vad de ska göra med sina 11 åringar som spelar hela nätter. Stödlinjen får även samtal 
från flickvänner av män i åldrarna 25-30 år med samma problem. Owe Sandberg, specialist på 
Internet och datorspelsberoende uppskattar att antalet drabbade skulle kunna vara i 
storleksordningen 30 000.  
 
 
 

                                                           
4 Spelet som armen använder heter ”Americas Army” 
5 Statistiska centralbyrån, (2004) Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003, s. 15ff 
6 www.datamonitor.com 
7 www.datamonitor.com 
8Computersweden 29-10-2005: 
http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200510/28/20051028101748_CS277/20051028101748_CS277.dbp.a
sp 
9 Fair Play är en ideell organisation som bl.a. arbetar mot våld i spel och spelberoende. 
10 Spelinstitutet bemannar, på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut, en nationell stöd- och hjälplinje för spelare 
och anhöriga. 
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Källa: Fair Play 

 
1.3 Problemformulering 
 
Det höga antalet användare, frekvensen av onlinespelande och individer som utvecklar 
diverse problem pga. datorspel visar att detta nya fenomen inom upplevelseindustrin måste ha 
en unik attraktion som annars inte går att finna hos andra medier som TV och radio.  
 
Trots att datorspel existerat som ett underhållningsfenomen i snart 15 år, är området kring 
dragningskrafterna av dessa spel och vad som driver ungdomar att spela de relativt okänt. En 
majoritet av forskningen som bedrivits har istället fokuserat på de mer negativa aspekterna, 
som till exempel överkonsumtion av spel, spelmissbruk, effekterna av våldsamma spel och de 
medicinska och psykosociala effekterna av dataspel. Inom psykologin finns det forskning som 
tyder på ett starkt samband mellan personlighetsstörningar och överkonsumtion av dataspel11. 
Den typiska spelanvändaren har således alltid setts som en social negativ individ. Orsakerna 
kan vara att många av dem som oroas över datorspelens effekt inte har en erfarenhet av det 
själva utan har växt upp i en tid då TV eller radio var de främsta underhållningsmedierna. 
Många av föräldrarna saknar förståelse för datorspelens värld och dragningskraft och har svårt 
att förstå vad det är som får deras barn att ägna flera timmar åt det varje dag. Just denna fråga 
tycker vi är oerhört intressant då vi idag saknar djupare kunskap om ungdomars konsumtion 
av datorspel. Vi vet väldigt väl varför vi väljer att konsumera dyra bilar eller moderna kläder 
men inte lika mycket om vad som driver oss att köpa datorspel. Av den anledningen har vi 
valt att fokusera på konsumtionen av datorspel och behoven som dessa spel uppfyller. 
 
Datorspelande är som störst i tonåren och mest utbredd bland unga killar. Därför tycker vi att 
det vore mest intressant att titta på just denna grupp av datorspelare och försöka förstå vad 
som lockar de till att spela datorspel. Sanningen är att det ibland är svårt att förklara varför vi 
egentligen gör någonting alls på ett djupare plan men det är någonting vi ska försöka göra 
med den här uppsatsen. Frågorna som vi kommer att beröra och försöka besvara är: 
 
Varför spelar tonåringar FPS våldsdataspel, vilka drivkrafter ligger bakom och vilka 
funktioner uppfyller spelandet? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att försöka förstå varför FPS-spel är populära bland tonårskillar och 
vilka inre behov denna produkt uppfyller. 
 
1.5 Avgränsning 
 
Datorspelsmarknaden är oerhört stor men främst av allt väldigt fasseterad med flertal helt 
olika genrer, precis som filmbranschen innehåller olika genreér med olika dragningskrafter 
                                                           
11 Se kapitel om tidigare forskning 
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inom var och en av dem. Eftersom det vore omöjligt att behandla alla datorspel och genreer 
väljer vi att endast undersöka en specifik grupp av spel där vi tror att drivkrafterna bakom 
spelandet är snarlika. Den främsta avgränsningen som vi kommer att göra är att fokusera på 
spelare av s.k. FPS12 spel och de två världsdominerande online-spelen13 Counter-Strike (CS) 
och Battlefield 2 (BF2) som tillhör denna changer. Detta gör vi för att dessa två spel är de 
mest dominerande spelen, har en snarlik uppbyggnad och spelidé.  
 
Studier av s.k. FPS spel har starkt dominerats av det ständigt pågående debatten om huruvida 
dessa spel är farliga för barnen och om de uppmuntrar eller resulterar i ett mer våldsamt 
beteende. Trots otaliga studier14, böcker och artiklar skrivna inom frågan kan man inte enas 
om ett svar även om majoriteten av resultaten inte visar på något klart samband. Vi kommer 
inte att ägna tid åt denna fråga då den kräver väldigt komplex kunskap om människans psyke 
och omfattande undersökningar. Vi kommer istället att undersöka varför tonåringar väljer att 
spela FPS överhuvudtaget, vad de egentligen konsumerar när de spelar denna sorts datorspel.  
 
 

1.6 Vem är uppsatsen intressant för? 
 
 
Denna fråga tycker vi är minst like intressant och kan hjälpa oroliga föräldrar att få en bättre 
förståelse för deras sons flitiga datorspelande. Det är genom förståelse av ett fenomen som 
man kan se mer objektivt på det och bilda en mer ”korrekt” och sund uppfattning.   
 
Vi tror att intresset för tonåringarnas vanor och behov är även stort bland många företag som 
vänder sig mot denna målgrupp. Att forska i vilka drivkrafter, begär och mekanismer som styr 
ungdomarnas spelvanor kan tillföra mycket nytta för många aktörer i utformandet av nya 
produkter och tjänster.  
 
Men vi anser att det även kan finnas andra tillämpningar. Dagens spel blir allt mer 
komplicerade och det krävs allt mer kunskap att sätta sig in i dem vilket resulterar i att 
ungdomarna plockar med sig en del av denna kunskap ut i det verkliga livet. Ett bra exempel 
på det är det engelska språket som ofta dominerar spelen. Om vi förstår vilka drivkrafter som 
ligger bakom dataspelande så kan man eventuellt använda denna kunskap till att utveckla rena 
utbildningsspel inom diverse områden och att motivera barn till att spela mer ”nyttiga” och 
lärorika spel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
12 First Person Shooter också kallade Shot-them-up: Spel vars främsta aktivitet går ut på att skjuta ner andra 
spelare ur ett filmliknande perspektiv sett genom ögonen av dataspelsfiguren, lästa nästa sida. 
13 Online-spel: Dataspel som man spelar på Internet med andra användare 
14 Se kapitel om tidigare forskning 
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KAPITEL TVÅ 
 

 
Metod 

 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vetenskapliga perspektiv och metod, hur vi gått 
tillväga i våra studier och observationer och motivera våra val av metod. I kapitlet redogör vi 
även för vårt praktiska tillvägagångssätt och insamling av material. 
 
Syftet med vår uppsats är att få en ökad förståelse för tonårskillars konsumtion av FPS spel.  
För att uppnå detta syfte krävs ett förhållnings- och tillvägagångssätt som främst av allt kan 
ge oss ett större djup och förståelse av en grupp ungdomars konsumtion. Av den anledningen 
har vi valt att med en kvalitativ ansats undersöka vår forskningsfråga. Kvalitativa metoder 
används ofta när man vill få en ökad förståelse av området man forskar i. Det kan röra sig om 
att försöka få en mer nyanserad och bred bild av ett fenomen eller helt enkelt försöka sätta sig 
in i en komplex situation som av praktiska skäl inte kan analyseras så enkelt med hjälp av en 
kvantitativa metoder15. Med utgångspunkt från vår frågeställning och syfte som är inriktade 
på förståelse har vi valt att använda oss av kvalitativt ansats. 
 
Vårt viktigaste metodmoment kommer att bestå av intervjuer i mindre fokusgrupper. Förutom 
dessa intervjuer har vi valt att ytterliggare komplettera och fördjupa vår kunskap om 
datorspelare med observationer. 
 
Vi har försökt diversifiera våra källor genom att intervjua båda yngre och äldre tonåringar. 
Resultaten av intervjuerna ska förhoppningsvis ge oss en djupare och mer nyanserad bild av 
datorspelandet och även förse oss med fler intressanta frågor. 
 
Vi har utformat våra intervjuer på ett sätt som ska ge oss svar på den grundläggande frågan 
varför killar tycker om att spela FPS-spel. Med tanke på våra intervjupersoners låga ålder kan 
man inte förvänta sig att de kan erbjuda oss en djup psykologisk analys av sig själva och 
varför de spelar spel, istället kommer vi behöva att med hjälp av befintliga teorier själva 
analysera och tolka deras svar och dra våra egna slutsatser. 
 
 
2 Vårt förhållningssätt - Hermeneutik 
 
Syftet med vår uppsats är att förstå de bakomliggande motiven till datorspelande bland en 
specifik grupp av ungdomar. Denna grupp av människor har liksom alla vi svårt att analysera 
sig själva och sina allra innersta tankar, önskemål och drivkrafter. För att lyckas med vår 
uppgift anser vi att vi behöver inta ett hermeneutistiskt förhållningssätt som hjälper oss att ge 
mening och tolka dessa ungdomars tankar och svar. Just tolkning är det centrala begreppet i 
hermeneutik. 
 
Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder förklaringskonst16, konsten att tolka 

                                                           
15 Kunskapande metoder, Bengt Gustavsson. sid 212. 

 
16 Gilje N. och Grimen H. 2003 Samhällsvetenskapens förutsättningar 2003 sid. 176 
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saker, människor och händelser och ge den mening utifrån våra egna erfarenheter och 
bakgrund. Detta innebär att forskningsresultaten ofta blir en avbild av forskarens egen 
bakgrund och färgas av dennes tolkningssätt och hur denne väljer att tolka olika fenomen. 
Detta kan ses som ett negativt element men hermeneutiken är ett vanligt förhållningssätt inom 
samhällsvetenskapsforskningen som vi anser även är användbart i vår uppsats.17   
 
Inom hermeneutiken använder man sig också av något som kallas dubbel hermeneutik18 vilket 
innebär att man både tolkar objektens aktiviteter och svar men också objektens uppfattning av 
sig själv och det som det gör eller varför det gör det. I många fall är det vad vi kommer att 
ägna oss åt, att både tolka och ge mening åt datorspelarnas svar och aktiviteter men också 
tolka deras egen syn och tolkning av datorspelande. Inom hermeneutiken råder det delade 
meningar om huruvida man överhuvudtaget ska låta sig styras av objektens egna tolkningar19. 
Filosofer som Emilé Durkheim ansåg att man helt ska bortse från respondenternas syn på sig 
själva medan Max Weber däremot starkt försvarade denna metod. Vi anser att det i vårt fall 
förutom vår egen tolkning också är nödvändigt att få veta våra intervjupersoners egen åsikt då 
vi tror att den kan ge oss en nödvändig bild av hur de ser på sig själva och sitt datorspelande.  
  
2.1 Vår förförståelse  
 
Vårt mål med intervjuerna och observationerna är att förstå och tolka ungdomarnas svar och 
beteenden. Detta leder till att tolkningarna och slutsatserna vi drar utifrån våra data till stor del 
påverkas av vår egen förförståelse och bakgrund.  
 
För att kunna förstå svar och observationer är det oftast avgörande att ha en grundläggande 
kunskap som möjliggör för forskaren att se och förstå sakerna som händer20. En del filosofer 
som Winch21 menar t.o.m. att man kunna leva sig in i det man studerar i så hög grad att man 
förlorar förmågan till kritisk distans. Det är också viktigt att veta våra intervjupersoners 
bakgrund då det är svårare att tolka deras svar rätt om vi inte är bekanta med kulturen och 
sociala sammanhanget som de tillhör22. Observationerna som vi har utfört är ett led i vårt 
försök att komma närmare respondenterna och miljön där spelen spelas. 
 
Vi som forskare har väldigt skilda förförståelse till datorspel och i synnerhet FPS spel. En av 
oss har en ingående inblick i spelen och har dessutom spelat spelen under några års tid medan 
den andra nästan helt och hållet saknar erfarenhet om dessa sorters datorspel. Vi hoppas att 
våra olika förförståelser kan vara en tillgång för oss när vi ska analysera våra intervjupersoner 
och deras aktiviteter. Det beror på att man ibland behöver besitta en stor kunskap om ett 
fenomen för att förstå dess fulla komplexitet. Clifford Geertz23 skiljer mellan begrepp som 
ligger oss nära och långt från erfarenheter. Begrepp som kärlek, rädsla, familj ligger oss nära 
och gör att det är lättare för en person att förmedla dessa begrepp. Vi anser att även om 
datorspel inte ligger oss lika nära som de nämnda begreppen så besitter vi de erfarenheter och 
förkunskaper som krävs för att snabbt och korrekt tolka våra intervjupersoners tankar och 
åsikter. 
 
Ibland behöver man däremot distansera sig kunskapsmässigt från det man undersöker och se 

                                                           
17 Gilje N. och Grimen H. 2003 Samhällsvetenskapens förutsättningar 2003 
18 Gilje N. och Grimen H. 2003 Samhällsvetenskapens förutsättningar 2003  
19 Gilje N. och Grimen H. 2003 Samhällsvetenskapens förutsättningar 2003 sid. 180 
20 Lundequist, Jerker 1998 Tolkning och förståelse: En övning i hermeneutisk metod 
21 Winch Peter 1988 The idea of socil science and its relations to philosophy 
22 Gilje N. och Grimen H. 2003 Samhällsvetenskapens förutsättningar sid 186-190 
23 Clifford Geertz: Local knowledge. Basic books, New York 1983 s. 57f 
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på problem med ”nya ögon” och utan förförståelse som kan påverka ens tolkning. I boken 
Kunskapande Metoder24 pratar man om Tabula rasa, ”det tomma bladet” eller det nyfödda 
barnet som ser världen utan något förförståelse. Just minimeringen av förförståelse är 
någonting man strävar efter i grundad teori som ägnar sig åt induktiv forskning där man 
utifrån empiriska data och observationer utformar teorier och inte tvärtom som är det 
vanligare tillvägagångssättet. 
 
För oss kommer det att vara avgörande att kunna växla mellan våra olika förförståelser och få 
ut det optimala ur våra olika erfarenheter. Samtidigt är det väldigt viktigt att hela tiden vara 
medveten om de förkunskaperna eller tysta kunskap25 som vi bär med oss och använder för att 
tolka data. 26 
 
2.3 Etnografi och deltagande observation 
 
Många definitioner av etnografi och deltagande observation är svåra att skilja åt. Båda 
termerna riktar fokus på det faktum att såväl den deltagande observatören som etnografen 
engagerar sig i en grupp under en längre tidsperiod, iakttar gruppens beteende och lyssnar på 
vad som sägs i samtal mellan gruppmedlemmarna och med undersökaren. Etnografi används 
ibland för att beteckna en undersökning där deltagande observation är den huvudsakliga 
metoden, men där man också har en speciell fokus på kulturen hos den grupp som forskaren 
studerar27. 
 
Etnografi är en forskningsmetod där forskaren engagerar sig i en social miljö under en längre 
tid, genomför regelbundna observationer av hur deltagarna i denna miljö beter sig, lyssnar och 
deltar i samtal av olika slag och formulerar en detaljerad redogörelse för denna grupp28. 
 
Graden av forskarens engagemang och interaktion med forskningsobjekten kan enligt Gold29 
delas upp i fyra kategorier. Complete participant innebär att man deltar i gruppens aktiviteter 
men utan att de vet att de blir iakttagna. Participant as observer betyder att man deltar och är 
en fungerande del av gruppen men också att de som observeras är medvetna om forskaren och 
dennes uppgift. Den tredje typen av deltagande observation är observer as participant och i 
det fallet är observationsrollen mer framträdande och deltagandet är mindre än i föregående  
exempel. Den fjärde och sista formen av deltagande är complete observer vilket innebär att 
man inte alls interagerar med gruppen man ska undersöka men att de fortfarande vet att de blir 
iakttagna. Ett bra exempel på det är en forskare som väljer att analysera en grupps beteende 
bakom en glasvägg. 
 
Dessa fyra typer av deltagande kan ses som idealtyper men i verkligheten är det svårt att alltid 
enbart begränsa sig till en av dessa. Istället skiftar man mellan olika typer av observation och 
skapar sin egen hybrid.30 Det är också så vi har valt att analysera FPS spelarnas interaktion 
och socialisering under pågående spel i spelhallen. Vi har tagit på oss rollen som complete 
observer men ofta utan deras vetskap om att de blir analyserade då deras beteende skulle 
kunna påverkas av vetskapen av att de blir iakttagna. 
 

                                                           
24 Bengt Gustavsson sid. 213 (ursprungligen Lock) 
25 Polayi Michael 1973 Personal Knowledge 
26 Polayi Michael 1973 Personal Knowledge 
27 Bryman, 2002 
28 Bryman, 2002 
29 Gold, R. L. 1958 Roles in sociological field observation s. 217-223 
30 Gusterson Hugh 1996 Nuclear Rites 
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Våra observationer skedde för mesta delen under december månad vid fem tillfällen, ofta 
innan eller efter intervjuerna med fokusgrupperna. Vi valde att utföra samtliga observationer 
på spelhallen ”Inferno” som ligger på Odenplan. Anledningen till att vi valde just denna 
spelhall är främst av bekvämlighets skull, men också för att spelhallens storlek med ca 150-
200 datorer ger oss som observatorer en möjlighet att synas mindre. Vid varje observation 
började vi med att betala en avgift för speltiden, varpå vi satte oss ner på platser där vi lätt 
kunde följa aktiviteten runt om oss, iaktta besökarna men också förhoppningsvis höra deras 
konversationer. Då våra besök ägde rum på eftermiddagarna var spelhallen för det mesta 
välbesökt vilket underlättade vår uppgift men också skapade en mer ”aktiv” miljö. Ingen av 
besökarna visste vad vi egentligen var där för att göra då vi också växelvis spelade spelen. 
Mycket av tiden gick dock åt att observera och under tiden även anteckna och diskutera 
sinsemellan vad som pågick. Observationerna gav oss en bättre inblick i våra respondenters 
datorspelande och hjälpte oss att bättre och snabbare förstå våra respondenters svar som ofta 
relaterade till spelande på spelhallar som Inferno. 
 
2.4 Fokusgrupper  
 
I den initiala planeringen av metodutformningen planerade vi att utföra intervjuer med 
enskilda spelare. Efter övervägning förkastade vi denna metod då både vår oppositionsgrupp 
och förintervjun fick oss att inse att fokusgrupper var ett bättre alternativ. Eftersom våra 
intervjupersoner var rätt unga, hade lite svårare att uttrycka sina innersta tankar, saknade 
erfarenhet av intervjuer och frågorna vi ställde var relativt komplicerade, kom vi fram till att 
fokusgrupper skulle kunna hjälpa oss att lättare svara på vår frågeställning. 
 
Huvudmomentet i vår empiriska insamling utgjordes således av samtal och intervjuer med 
våra fokusgrupper. Fokusgruppmetoden (intervjuer i grupp) betyder att man intervjuar flera 
personer samtidigt om en viss frågeställning eller ett visst tema31. Metoden har sedan länge 
använts vid marknadsundersökningar32, men det är först på senare tid man börjat använda den 
i samhällsvetenskapliga undersökningar. En fokusgrupp är en form av gruppintervju där det 
till skillnad från den individuella intervjun finns flera deltagare närvarande. Det finns ett 
flertal förslag på hur många individer fokusgrupperna borde bestå av. Antalet varierar från 
fyra till tio. 
 
Greenbaum delar fokusgrupper in i tre grupper, Full group, Minigroup och Telephone 
interview33. Den första gruppen består av 8-10 personer medan den andra är något mindre och 
består av 4-6 personer. I vår utformning av fokusgrupper har vi valt att bilda s.k. minigroups 
bestående av tre personer då vi ansåg att denna storlek var bättre lämpad för vårt syfte. Vi är 
medvetna om att det är en person under den rekommenderade gränsen men vi anser att en 
grupp med större antal individer hade varit svårare att sammanställa pga. vår begränsade 
tidsram. Ett annat skäl till att vi valde att bilda fokusgrupper bestående av tre personer var att 
vi ansåg att större fokusgruppsintervjuer med fler än tre deltagare skulle bli ostrukturerade 
och mindre informativa samtidigt som respondenterna pga. sin låga ålder kanske skulle känna 
sig mer hämmade. Vi finner även stöd för mindre fokusgrupper då de består av minderåriga i 
Vaughn34 som också menar att längden på intervjuerna bör vara max 60 minuter. Mindre 
fokusgrupper bidrog också till att vi kunde etablera en mer personlig relation till våra 
respondenter. Vi märkte dessutom att det i varje grupp finns en deltagare som är mindre aktiv 
och som mer sällan uttalar sig eller ger sin åsikt. Denna effekt hade nog förstärkts i ännu 

                                                           
31 Bryman Alen 2002 Samhällsvetenskapliga metoder 
32 Greenbaum L. Greenbaum 1998 The handbook for Focus Group Research 
33 ibid 
34 Vaughn, Sharon et al. 1996 Focus group interviews in education and psychology 
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större grupper vilket inte hade resulterat i nämnvärt högre effektivitet.   
 
Fokusgruppen rymmer därmed delar av två olika metoder, nämligen gruppintervjun och det 
som kallas fokuserad intervju, d v s intervjupersoner som valts ut för att man vet att de varit 
delaktiga i en viss situation (datorspelande, Counter-Strike) och delen då man frågat de om 
det som skett i denna situation. De flesta som använder sig av fokusgrupper arbetar inom 
ramen för kvalitativ forskning och är alltid intresserade av hur individer i egenskap av 
gruppmedlemmar förhåller sig till en viss frågeställning.35 
 
Syftet med denna uppsats är förstå drivkrafterna bakom användandet av FPS hos unga 
människor, därför anser vi att denna datainsamlingsmetod är mest lämplig att använda 
eftersom denna intervjuform ger oss en bra bild av den verklighet våra respondenter befinner 
sig i. 
 
Det finns ett flertal fördelar med fokusgrupper jämfört med de individuella intervjuerna. I 
fokusgrupper kan det lätt uppstå synergism36 vilket leder till att mer data kan samlas in genom 
att gruppen interagerar och samtalar om ämnet. 
 
Fördelen med att använda fokusgrupper som intervjuform är också den gruppdynamik som 
uppstår i gruppen genom s.k. snowballing37. Detta är en viktig effekt som innebär att en 
persons svar framkallar en kedjereaktion av kommentarer eller en diskussion mellan 
respondenterna som inte hade uppkommit vid enskilda intervjuer. Just denna effekt upplevde 
vi ofta under samtalen med fokusgrupperna vilket vi inte tror skulle ha inträffat under en 
enskild intervju. En respondents åsikt stämmer inte alltid med resten av gruppens åsikt vilket 
ofta lett till djupare konversationer respondenterna emellan. 
 
En annan viktig faktor är security38 vilket betyder att gruppen inger trygghet och uppmuntrar 
ärlighet. Fördelen med denna effekt är att det förekommer mindre stress och tryck hos 
respondenterna jämfört med en personlig intervju där endast en respondent deltar och kan 
därför känna sig utelämnad. I vårt fall var just den faktorn en av anledningarna till varför vi 
valde att utföra fokusgrupper. Vi ansåg att våra respondenter som ofta var relativt unga skulle 
känna sig mer bekväma och avslappnade i en grupp bestående av deras vänner jämfört med en 
enskild intervju där all uppmärksamhet riktas mot den enskilde respondenten. Detta märkte vi 
inte minst när vi genomförde vår förintervju. Vår enskilda respondent hade ibland svårt att 
svara djupgående på samtliga frågor vilket ofta ledde till lite längre stunder av total tystnad 
från både vår och hans sida, något som sällan inträffade under fokusintervjuerna. 
 
2.5 Val av undersökningsgrupp 
 
Målet med valet av våra respondenter och fokusgrupper var att genom intervjuer och samtal 
få en ökad förståelse för tonårskillars FPS-spelande. Av den anledningen valde vi att använda 
oss av purposive sampling som innebär att vi valde individer som hade bäst möjlighet att 
besvara våra frågor39. Individerna som ingick i våra fokusgrupper bestod av killar från 13 till 
17 år. Alla är aktiva spelare av FPS spel och varje fokusgrupp bestod av tre killar som 
sinsemellan känner varandra. Den första fokusgruppen kom vi i kontakt med genom bekanta 
medan de andra två av praktiska anledningar tillfrågades i samband med observationerna i 
                                                           
35 ibid 
36 Vaughn, Sharon et al. 1996 Focus group interviews in education and psychology s. 14 
37 ibid 
38 ibid 
39 Vaughn, Sharon et al. 1996 Focus group interviews in education and psychology 
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Inferno. Detta tillvägagångssätt vid valet av respondenter kallas bekvämlighetsurval40, 
samtidigt kan man också kalla denna metod experturval41 då våra respondenter har stor 
kunskap och erfarenhet om det studerade fenomenet. Båda dessa metoder hör till gruppen 
icke-representativa urval42 vilket innebär att resultaten från samtalet med dessa fokusgrupper 
bara kan användas för att uttala och dra slutsatser om dessa tre specifika grupper och inte till 
att göra generaliseringar av den större populationen eller i vårt fall datorspelspelare i 
allmänhet. Eftersom vi har en kvalitativ ansats där vi är inriktade på förståelse av datorspels 
konsumtion kommer vi inte att dra generella kvantitativa slutsatser om hur mycket och på 
vilket sätt konsumtionen sker.  
 
Fokusgrupp 1: 
 
Xplosive:          Kille 17 år, spelar datorspel ca 4 timmar per vecka, har spelat FPS 4 år, spelar   
                         förutom FPS även äventyrs- och rollspel 
Emad_Boug:    Kille 15 år, spelar datorspel ca 3 timmar per vecka, har spelat FPS 4 år, spelar     
                         förutom FPS även sportspel på Playstation 
Admir_Boug:    Kille 13 år, spelar datorspel ca 4 timmar per vecka, har spelat FPS 2,5 år,   
                         spelar förutom FPS även bilspel och Playstation 
 
Fokusgrupp 2 
 
Twinx:              Kille 15 år, spelar datorspel 2-3 timmar per dag, har spelat FPS 5 år, spelar    
                         nästan enbart FPS 
Ozzie:               Kille 15 år, spelar datorspel 2-3 timmar per dag, har spelat FPS 4-5 år, spelar  
                         förutom FPS även rollspel och strategispel 
TippX:              Kille 15 år, spelar datorspel 2 timmar per dag, har spelat FPS 5 år, spelar   
                         förutom FPS även Playstation 
 
Fokusgrupp 3 
 
Tomten:            Kille 14 år, spelar datorspel 2 timmar per dag, spelat FPS två år, spelar   
                          förutom FPS även rollspel som World of Warcraft 
Spooey:             Kille 14 år, spelar datorspel 5 timmar par dag, började med FPS spel för två  
                          år sen och spelar också rollspel som World of Warcraft. 
C-miley:            Kille 14 år, spelar datorspel 5 timmar per dag och började med FPS i sexan.  
                          Förutom dessa spel tycker han också om att spela World of Warcraft. 
 
 
2.6 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
2.6.1 Förintervju 
 
Intervjuerna och frågorna är en central del av empiriinsamling och därför är det viktigt att 
frågorna som vi ställer under intervjuerna ämnar undersöka och besvara våra frågeställningar. 
För att kunna utforma relevanta frågor och samtidigt få en uppfattning av vad vi kunde 
förvänta oss av intervjuerna genomförde vi en förintervju med en FPS spelare. Vi diskuterade 
ämnet och ställde allmänna frågor kring FPS spel. Vi hade en del färdiga frågor som vi testade 
för att se huruvida de var enkla att svara på, men vi ställde också en hel del följdfrågor som 
                                                           
40 Gustavsson, Bengt & Sverke Magnus, 2004 Kunskapande metoder s. 29 
41 ibid 
42 ibid 
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var ett resultat av dialogen vi hade. En del av materialet av denna förintervju kommer att 
användas i vår empiri.  Intervjun försåg oss med användbar information och gav oss svar men 
samtidigt material för nya frågor som vi inte hade tänkt på innan. Vi fick en bättre uppfattning 
av vilka frågor som verkade för krångliga för killar i den åldern men också vilka som inte 
verkade så komplicerade.  
 
2.6.2 Fokusgrupperna  
 
För att samla in de nödvändiga empiriska data valde vi därefter att genomföra tre 
fokusgruppsintervjuer bestående av tre personer var. Vi försökte att välja ut platser där vi 
ostört kunde prata med våra respondenter. Det var av praktiska skäl också viktigt att platserna 
låg nära respondenternas bostad eller skola. Intervjuerna med fokusgrupperna utfördes således 
på caféer vid Odenplan med anledning till närheten till spelhallen Inferno där vi kom i kontakt 
med våra respondenter.  
Längden på intervjuerna varierade från 45-75 minuter beroende på hur många frågor vi kände 
att vi behövde ställa. 
 
2.6.3 Vi som moderatorer 
 
För att genomföra en lyckad fokusgruppintervju är det viktigt att vi som moderatorer (de som 
styr intervjun) vet vad vi vill uppnå med intervjuerna samt att vi är välförberedda.43 En bra 
moderator ska dessutom agera som en klar ledare men samtidigt vara tillmötesgående och 
vänligt gentemot deltagarna. Dessutom är det viktigt att man som moderator kommer ihåg och 
är villig att lyssna och förstå respondenternas svar44. Som moderator ska man också försöka få 
samtliga deltagare att vara aktiva i diskussionen utan att lämna någon utanför. Detta är enligt 
oss en viktig egenskap då det i våra fokusgrupper alltid fanns mer och mindre aktiva 
respondenter. I dessa situationer försökte vi ställa mer frågor riktade mot den mindre aktiva 
respondenten och på så sätt få honom att bli mer aktiv och uttrycka sin åsikt. Vaughn menar i 
likhet med Greenbaum45 att det också är en fördel om moderatorn inte visar sig vara väldigt 
bevandrad inom ämnet som han eller hon diskuterar med respondenterna46. I dessa fall finns 
det risk att respondenterna inte känner att de kan bidra med ny kunskap till moderatorn eller 
diskussionen. En bra moderator ska istället verka okunnig vilket kan uppmuntra deltagarna att 
vilja förklara eller lära moderatorn mer om ämnet. Detta är en metod som vi ofta använde då 
vi ibland visste svaren på en fråga men ändå bad respondenterna förklara den utförligt.47  
Under intervjuerna försökte vi att till en så hög grad som möjligt att inte hålla med eller 
ifrågasätta respondenterna för att på så sätt inte riskera att påverka deras svar48. 
 
2.7 Undersökningsfrågor 
 
Vid utformandet av våra frågor till intervjupersonerna har vi haft flera saker i åtanke. Först 
och främst ville vi testa teorierna som vi använde oss av mot verkligheten. Många av frågorna 
har utformats så att de relaterar och försöker testa en eller flera teoretiska teser vi använt i 
uppsatsen. Ett exempel på en sådan test skulle kunna vara att ställa en fråga om vikten av 
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lagen i spelet man oftast väljer. Spelar det någon roll om man tillhör terrorister eller anti-
terrorister (onda eller goda)? Ett negativt svar skulle kunna tolkas som att det narrativa 
aspekten i dessa spel i så fall har liten betydelse får våra intervjupersoner. Detta 
tillvägagångssätt som har för uppgift att hitta samband och testa teorier mot empiri är 
deduktiv49. Frågorna som vi ställde var av varierande djup, då vissa var av enklare slag som 
frågor om spelet generellt och hur länge man spelat den, till djupare frågor om drivkrafterna 
bakom spelandet.  
 
Även om vi vid varje intervju utgick från klara och förbestämda frågor så ställde vi ofta 
följdfrågor vid de tillfällen vi tyckte att vi behövde klargöra ett svar eller då vi berörde ett 
enligt oss intressant ämne. Detta behöver inte vara en negativ effekt utan någonting som 
snarare rekommenderas vid alla intervjuer.50 För att respondenterna inte skulle sväva ut för 
mycket med sina svar använde vi den semistrukturerade intervjuformen. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuerna utgår ifrån en intervjuguide som innehåller de frågor man 
vill ha svar på, men låter deltagaren komma med egna erfarenheter och berättelser utan att 
hamna långt ifrån ämnet.51  

 
Den andra metoden är att försöka att få intervjupersonerna att själva ge oss en ökad förståelse 
av hur de ser på sitt datorspelande. Vi kommer att använda oss av frågor som; Är våldet i 
spelet viktigt och varför i så fall? Eller frågor som: Vilket är ditt bästa minne av Counter-
Strike? Svaret på denna fråga ger oss en möjlighet att ganska snabbt och lätt förstå varför just 
denna person tycker om detta spel. Dessa slags frågor hade en mer induktiv52 karaktär då man 
inte utgår ifrån en befintlig teori utan endast ställer allmänna frågor och hoppas få ny kunskap 
utanför den teoretiska ramen. För att inte endast förlita oss på teorier har vi även valt att till en 
viss grad även använda oss av projektiva metoder i vår utformning av frågorna. 
 
2.7.1 Projektiv metod 
 
Enligt Donoghue53 betyder projektiva metoder att forskaren använder sig av vaga och 
ostrukturerade frågor och objekt som gör att respondenten projekterar eller överför sin 
personlighet, tankar och åsikter till undersökaren och ger hela forskningssituationen en viss 
struktur och ordning54. Projektiva metoder innebär också att forskaren får ta del av personens 
innersta tankar och känslor som är svårare att nå under vanliga intervjuer. Den används också 
för att upptäcka hur personen ifråga uppfattar den värld han lever i, och hur denne beter sig i 
denna värld. 
 
Projektiva tekniker bygger på principen att omedvetna behov och önskningar kan “komma 
upp till ytan” och göras medvetna genom att man försätter respondenten i en ostrukturerad 
situation55. Respondenten är fri att associera kring de frågor som han ställs inför, utifrån hur 
denne själv tolkar situationen. Eftersom det inte finns några rätta svar på de frågor som ställs, 
hoppas forskaren kunna få fram respondentens innersta och omedvetna känslor och tankar.56 
 
                                                           
49 Wigblad, Rune 1999 Karta över vetenskapliga samband 
50 Puchta, Claudia & Potter, Jonathan 2004 Focus Group Practice 
51 Bryman Alen 2002 Samhällsvetenskapliga metoder 
52 Wigblad, Rune 1999 Karta över vetenskapliga samband 
53 Donoghue, S (2000) Projective techniques in consumer research, Journal of Family Ecology and Consumer 
Sciences, Vol 28 
54 Donoghue, S (2000) Projective techniques in consumer research, Journal of Family Ecology and Consumer 
Sciences, Vol 28 
55 Donoghue, S (2000) Projective techniques in consumer research, Journal of Family Ecology and Consumer 
Sciences, Vol 28 
56 ibid 
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I vissa situationer är det omöjligt att få fram information om vad personen ifråga tycker och 
känner genom att ställa de exakta frågor som man hoppas ska generera förväntade svar. I en 
typisk intervjusituation delar respondenten inte med sig av sina innersta känslor och tankar - 
respondenten känner att intervjuaren är en främling som man inte skall öppna sig för57. Istället 
för att ställa direkta frågor, bes respondenterna att associera kring en specifik frågeställning 
som t ex: Vad betyder datorspel för dig? Beskriv Counter-Strike ur ditt eget perspektiv, eller 
beskriv Counter-Strike med tio ord. Vi ställde även frågor som, Om du blundar och tänker på 
CS, vilken mentalbild dyker först upp i ditt huvud? 
 
En vanlig projektiv metod är den s.k. Rorschach- Testet som praktiskt går till så att patienten 
visas symmetriska bläckplumpar, en del svartvita, en del i färg, och sedan får associera kring 
dessa och berätta vad han/hon anser att de föreställer. Genom att se vilket av objekten 
personen upptäcker först eller överhuvudtaget ser hoppas man få en djupare insyn i en 
personens psyke. Det finns ett antal olika projektiva metoder och vissa forskare som Sherry 
Turkle anser även att datorspelen och datorn i allmänhet är en projektiv metod i sig. Ett 
program som ger en person möjligheten att skapa en virtuell miljö eller situation ger oss på så 
sätt en inblick i den personens personlighet och ”kognitiva stil” 58 ungefär som en målning 
kan ge oss en inblick i vad konstnären tänkte. 
 
Projektiva metoder brukar delas in i tre kategorier, association, konstruktion och 
komplettering59. Den typ av projektiv metod som vi finner lämpligt att använda i denna 
uppsats är association, där respondenten får möjligheten att fritt associera kring en generell 
fråga som vi kommer att ställa. Det innebär också att respondenterna blir mindre pressade.60 
 
2.8 Abduktiv ansats 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg61 är abduktion är en forskningsmetod som bygger på en 
växelverkan mellan teori och empiri, och innebär att ett fenomen tolkas utifrån en 
övergripande teori eller teorier. Metoden brukar inom forskningskretsar kallas för “den 
gyllene medelvägen”, vilket innebär att man kombinerar den induktiva och deduktiva 
metodansatsen. Om teorin är riktig så förklarar den fenomenet den ämnar undersöka. 
Skillnaden mellan abduktion och induktion är att induktion inte har någon teori att utgå ifrån 
utan endast har empirin som sin egen referensram. Används adduktion som en modell kan den 
bakomliggande teorin ses som en tolknings eller förståelsehjälp62   
 
Alvesson och Sköldberg menar också att det i praktiken är omöjligt att ha ett rent induktivt 
förhållningssätt eftersom det alltid finns en viss förförståelse hos forskaren. Det är även svårt 
att ha ett rent deduktivt förhållningssätt eftersom det oftast saknas tillräckligt med teoretiskt 
bakgrund för att kunna sätta upp härledda hypoteser om verkligheten Vi har därför valt att 
delvis utgå ifrån ett antal teorier som ska hjälpa oss förstå och tolka svaren samtidigt som vi 
använder oss av andra metoder som den projektiva som ämnar hitta nya teorier och svar. Vår 
uppsats kommer således att ha en abduktiv ansats. 

 
2.9 Metodkritik 
                                                           
57 ibid 
58 Turkle Sherry 1984 The second self 
59 Donoghue, S (2000) Projective techniques in consumer research, Journal of Family Ecology and Consumer 
Sciences, Vol 28 
60 Donoghue, S (2000) Projective techniques in consumer research, Journal of Family Ecology and Consumer 
Sciences, Vol 28 
61 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj 1994 Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  
62 ibid 
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Trots alla fördelar med fokusgrupper finns det några nackdelar med denna metodform som 
man som forskare måste ta hänsyn till i sina studier. Det första är att urvalet i gruppen är 
representativt vilket innebär resultatet som forskaren får fram inte kan generaliseras63, vilket 
vi inte heller har för avsikt att göra. Vårt mål var att hitta respondenter som passade in i vår 
undersökning, och som kunde bidra med rik och användbar information. Vi visste också om 
att pga våra respondenters låga ålder inte kunde få fram helt uttömmande svar. Dessutom 
måste man vara medveten om att respondenterna kan påverka varandra och på så sätt ge 
socialt accepterade svar, d v s svar som inte avviker från övriga respondenters64. Vidare måste 
man ta hänsyn till att respondenterna kan ge liknande svar som de respondenter som talade 
innan65, något som vi inte märkte under våra intervjuer. Vi vill därmed hävda att vårt val av 
forskningsmetod har sina begränsningar, och är inte på något sätt vedertagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITEL TRE 
 
                                                           
63 Wigblad, R (1999) Karta över vetenskapliga samband, Studentlitteratur, Lund 
64 ibid 
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Teori 
 

I detta kapitel redogör vi för vilka teoretiska underlag vi har använt för att hjälpa oss svara på 
vår frågeställning. Vi presenterar olika teoretiska utgångspunkter och motiverar valet av dem. 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Under de senaste 15 åren har vi sett hur datorspel börjar bli en allt större del av ungdomars 
men även en del vuxnas liv. Aktiviteten har växt ifrån att var en hobbysyssla till en stor 
rörelse, vardagsaktivitet och inkomstkälla, oavsett om man arbetar med att utveckla spel eller 
spelar de professionellt. Utbredningen av detta medium har självklart fascinerat och väckt 
många forskares intresse. Idag finns det en stor tillgång till material i form av böcker, studier 
och rapporter inom ämnet och många intresserade har bildat organisationer och institut som 
inriktar sig på datorspelsforskning.66 
 
Datorspel och i synnerhet våldspel av typen FPS har debatterats ofta och länge, särskilt i USA 
där man diskuterat spelens effekt på barnens hälsa men också huruvida spelen uppmuntrar 
eller leder till ett mer våldsamt beteende. Det har skrivits otaliga böcker, artiklar och det har 
t.o.m. utförts en studie på uppdrag av den amerikanska regeringen utan att man för den skull 
kunnat enas om resultaten. Vissa har starkt hävdat att våldspelen av typen FPS har en negativ 
inverkan på barnen och leder till mer våldsamt beteende. En av de är Dr. Craig Anderson67 
som inför kongressen vittnade om spelens negativa påverkan på ungdomar. Andra forskare 
som psykologen Helen Smith och författaren av boken ”The scarred heart”68 är dock inte 
beredda att hålla med och anser att de som hävdar att spelen har en negativ påverkan på 
barnens beteende ännu inte presenterat några övertygande bevis.  
 
Många andra forskare har studerat s.k. rollspel vilket har resulterat i en hel del litteratur om 
denna changer. Spelen går ofta ut på att upptäcka världar och utveckla sin karaktär i spelet. 
Den norska forskaren Torill Elvira Mortensen69 har skrivit en intressant bok om attraktionen 
av textbaserade multiplayer spel. Hennes fokus i boken är på flow och kontroll i dessa spel. 
Flow är annars ett vanligt förekommande term i datorspelsforskning som vi förklarar på sida 
28.  
 
Inom datospelen råder det en ganska klar skillnad mellan vad killar och vad tjejer spelar. 
Många tjejer lockas inte av våldspel i lika hög grad som killar i samma ålder gör. I Ulrika 
Sjöbergs doktorsavhandling ”Screen Rites”70 som också publicerats i medierådets rapport 
”Könsskillnader i datorspel”71 diskuteras varför tjejer och killars datorspelskonsumtion skiljer 
sig så mycket åt. Sjöberg drar slutsatsen att båda könen spelar de spel som de förväntas spela 
utifrån de givna könsrollerna. 
 
Som i de flesta grenar så finns det forskare som står ut och betraktas som storheter inom 
området. Sherry Turkle som är professor i sociologi på MIT, är en av de, hon är en världskänd 

                                                           
66 Gamestudies, Academic-gamers, Fair Play, Defencegaming, Mediarådet 
67 Anderson, Craig Violent video games increase agression… 2001  
68 Smith, Helen The Scarred Heart 2000  
69 Torill Elvira Mortensen 2003 Pleasures of the player: Flow and control in online games 
70 Sjöberg, Ulrika "Screen Rites ? A study of Swedish young People´s use and meaning-making of screen-based 
media in everyday life" 2002 
71 Mediarådet Rapport Könsskillnader i datorspelande 2002 
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forskare inom datorspelsstudier som länge varit aktiv och gett ut många böcker inom ämnet. 
Hennes kanske mest kända bok från 1984 ”The Second Self” ges fortfarande ut i uppdaterade 
upplagor och citeras och används ofta i datorspelsforskningen. I boken skriver hon om hur vi 
använder datorn och datorspel för att uttrycka och se på oss själva, på andra och våra 
relationer med andra människor. Hon har under tiden skrivit andra kända böcker som ”Life on 
the Screen”72 där hon studerade hur spelare av rolldataspel interagerar i dessa spel. 
 
3.1.1 Svensk forskning 
 
Datorspelandet är stort i Sverige, det finns både många spelare men också några väldigt 
framgångsrika spelutvecklingsföretag som Dice Media som har utvecklat spelet Battlefield. 
Denna popularitet av datorspel återspeglar sig även till viss grad i datorspelsforskningen. Som 
så mycket av kunskapen och forskningen idag kommer majoriteten från USA där man tidigt 
började studera datorspelande, men det har också publicerats en del svenska böcker.   
 
Barbro Johansson som är en etnolog vid Göteborgsuniversitet har skrivit ”Träffpunkt 
cyberspace”73 och ”Kom och ät! Jag ska bara dö först…”74 dör hon undersökt vilket slags 
förhållande dagens generation har till datorer och där hon förklarar att datorspelens har ett 
flertal komplexa drivkrafter. Ulrika Sjöberg har skrivit böckerna ”Screen Rites”75 och ”I 
datorspelens värld”76 som beskriver hur barn använder och upplever datorspel och som vi 
hämtat en del inspiration och idéer från. Ylva Ellneby gav nyligen ut boken ”Cyberungar”77 
där hon diskuterar datorns och moderna mediers roll i utvecklingen av barn. Som 
förskolelärare och socialpedagog för hon en diskussion om vad barn behöver i denna ålder 
och hur man som vuxen ska bemöta datorer och datorspel. En del forskare som språkvetaren 
Eva Erson har intresserat sig för användningen språket i spelen som hon också har skrivit om i 
boken ”Det är månen att nå…”78. Där har hon följt och studerat en grupp datorintresserade 
killar och studerat deras användning av språket. Medierådet som har inrättats av 
utbildningsdepartementet har som uppgift att följa forskningen kring mediepåverkan och 
sprida kunskap kring nya medier genom rapporter och broschyrer. En av dessa rapporter 
”Monstermassakern; Datorspelens lockande värld”79 ger en inblick i spelens innehåll, sociala 
funktion, hur de spelas och vad som lockar i spelen. Även filmforskare som Margareta 
Rönnberg har studerat datorspel, i sin bok ”Från homo ludens till Homo videns” fokuserat 
hon på ”flow” -upplevelser i datorspel.  
 
Det har även skrivits en C- och en D- uppsats i Sverige relaterade till FPS och funktionerna av 
de80. Etnologen Mattias Lindmark D- uppsats om flow i datorspel är även nära besläktad med 
Robert Youngs Flow in multiplayer FPS gaming. I dessa uppsatser har man till stor del 
koncentrerat sig på att studera spelen ur ett postmodernistiskt synsätt och använt sig av 
begreppet ”flow” som teoretisk grund. Även om vi också valt att inkludera begreppet flow så 
anser vi att den är för vagt formulerad och inte tillräckligt bred för att utgöra en större del av 
vår teoretiska bas. 

                                                           
72 Turkle, Sherry 1995 ”Life on the Screen”: Identity in the Age of the Internet  
73 Johansson, Barbro 1997 “Träffpunkt cyberspace” 
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80 Mattias Lindmark: Flow i datorspel:En studie av värdet med att spela FPS 2002 Umeå Universitet, 
80 Stefan Blomberg: Postmodern lek i simulerade världar 2001 D-uppsats i etnologi 



 

 23

 
Som man kan se av dessa studier och böcker har datorspel lockat forskare från många olika 
forskningsområden, från språkforskare och pedagoger till filmforskare och psykologer. De har 
ofta försökt att föra över kunskapen från sina områden och utifrån deras erfarenheter och 
kunskap studerat datorspel. Detta kan tyckas vara naturligt och kanske oundvikligt då 
datorspelen saknar en egen ”forskningsgren” som t.ex. filmvetenskap. Vissa forskare hävdar 
däremot att datorspelen utvecklats så pass mycket och blivit en så stor del av våra liv att de 
borde betraktas som ett eget mediefenomen med egen forskning och inte låta sig påverkas av 
andra grenar. Det är vad vår nästa stycke kommer att handla om. 
 
3.1.2 Ludologi – Läran om spel 
 
Begreppet ludologi är relativt nytt och har än att på allvar börja användas i samtliga 
datorspelsstudier men växer och förfinas kontinuerligt. Namnet kommer från latinskans ludus 
vilket lämpligt nog betyder spel, ludologi betyder således läran om spel. 
 
Kravet för en egen akademisk disciplin för datorspel kommer bl.a. främst från Gonzalo Fresca 
som myntat uttrycket i sin bok ”Ludology meets narratology”. Frasca vill varna för att andra 
områden så som forskning av spel och lek men också media ska ”kolonisera” forskandet av 
datorspel. Bakgrunden till detta är att många som är aktiva inom området anser att datorspel 
är ett helt nytt fenomen så olikt någonting annat att det krävs en ny och utarbetad terminologi 
och metodologi. 
 
I tidiga studier av datorspel och spelare använde man sig av samma teoretiska utgångspunkter 
som vid undersökningar av brädspel eller idrott, man har också analyserat spel utifrån andra 
redan existerande medier så som teater81, storytelling82 och narrative/drama83. Dessa studier 
förkastas ofta numera av anhängarna till ludologin för att man anser att spelen utvecklats för 
mycket sen dess men också för att ramverket som de tidiga studierna använde var felaktigt 
och opassande för analys av dataspel då och i ännu högre grad idag. Numera anser man att det 
behövs ett eget teoretiskt ramverk för analys av datorspel och att detta ramverk är ludologi. 
Detta innebär i sin tur ett problem. Ragnhild Tronstad84 pekar i sin artikel på problemet med 
användandet av ordet ”spel”. Definitionen av ordet är knappast klar. När vi tänker på ordet 
spel har vi alla olika exempel i tankarna som i och för sig ofta delar liknande drag men skiljer 
sig på detaljnivå. Man skulle t.ex. kunna diskutera huruvida rollspel t.ex. är en lek/spel eller 
teater. 
 
Ludologi har dock långt kvar tills den utvecklas till ett komplett teoretiskt ramverk. Till dess 
behöver man använda sig av andra teorier och utgångspunkter i forskningen av datorspel som 
psykologi, sociologi eller antropologi men samtidigt ha i åtanke att även om många datorspel 
har inslag av andra medier så är de också ett helt nytt och annorlunda medium. 
 
3.2 Vilka är FPS spelarna? 
 
Vi har tidigare nämnt att FPS spelen är populärast bland tonårskillar, speciellt i de lägre 
åldrarna, men finns det en ännu mer specifik grupp? Vad är urtypen av en FPS spelare och hur 
är de som personer? 
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Dr Jeanne B. Funk85 har utfört undersökningar i fokusgrupper och kom fram till slutsatsen att 
de tunga datorspelarna är s.k. ”nördar”. Enligt henne finns det en del ”tuffare” killar som 
också spelar men de ser oftast ner på spel som barnsliga. Hon fann också att datorspelare är 
rimligt intelligenta men presterar inte så bra i verkliga livet. De umgås också helst med andra 
datorspelare och tycker inte om att skapa för mycket uppmärksamhet. Hon menar också att de 
kan vara något asociala, självupptagna och arroganta men att den främsta anledningen till 
varför de försvinner i datorspelens värld är att fly vardagslivets problem. I studierna om 
våldets påverkan på FPS spelarna har Smith kommit fram till våldsamma FPS spel inte lockar 
aggressiva ungdomar i lika hög grad som aggressiv musik, hemsidor och filmer gör vilket 
vidare förstärker bilden av FPS spelare som ”lugnare” killar.86   
 
3.3 Fyra incitament till att spela spel 
 
Nicole Lazzaro som nyligen besökte Älvsjömässan och höll ett föredrag om datorspel är VD 
för företaget Xeodesign. Hennes företag arbetar med datorspelsdesign men främst av allt 
ägnar de sig åt att lära och forska kring känslor vi upplever när vi spelar datorspel. Företagets 
mål är att utveckla en formel som ska hjälpa speltillverkare att ”låsa upp” eller framkalla 
datorspelarens känslor och på så sätt skapa mer intressanta och framgångsrika datorspel. Av 
den anledningen tycker vi att det vore intressant att veta vilka mekanismer som hon tror styr 
vårt datorspelande. I sin forskning har Xeodesign studerat både flitiga och tillfälliga 
datorspelare såväl som de flesta datorspelgenreer som bl.a. FPS. I sin rapport ”Why we play 
games”87 drar de slutsatsen att det finns fyra ”nycklar” som leder till mer känsloupplevelser i 
spel utan story: 
 
Hard Fun 
 
Denna typ av känsla som Lazzaro kallar ”Hard Fun” uppkommer när man lyckas med delmål 
i spelet som leder fram till det slutgiltiga målet. Det kan handla om att man övervinner ett 
stort hinder, löser ett problem eller lyckas med sin strategi. Spelare belönas varje gång han 
lyckas med någonting och tidigare frustration resulterar senare i personlig triumf. Spelare som 
tycker on denna ”Hard fun” säger att de spelar för att se hur bra de är, för att slå/varva spelet 
och för att spelet kräver rätt strategi och inte tur. Denna aspekt av spel genomsyras av en 
vinnarkänsla eller strävan efter att lyckas med specifika mål.   
 
Easy Fun 
 
Easy fun syftar på de ”mjukare” aspekterna av spelet. Här handlar det mer om upplevelser och 
att kunna utforska landskapet man befinner sig i, njuta av grafiken och detaljnivån men även 
att skapa nyfikenhet. Strävan mot ett mål eller att vinna är inte så viktigt som att fångas av 
spelet i sig, berättelsen, figurerna och grafiken. Spelare som mest tycker om denna aspekt av 
spelet spelar spel för att uppleva nya världar och intressanta människor, spänning och äventyr, 
lösa gåtor och problem eller för att se hur berättelsen slutar. 
 
Altered states 
 
Altered states eller fritt översatt ”förändrade sinnestillstånd” är en av huvudanledningarna 
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som spelarna nämner bakom sitt datorspelande och ser på spel som en slag terapi. I det här 
fallet handlar det om hur externa faktorer och händelser som sker utanför spelaren (dvs. i 
spelet) kan påverka hur spelaren känner sin inombords och på så sätt förändrar dennes 
känslotillstånd. Anledningen till att spelarna uppskattar denna del av datorspelande är att den 
hjälper de att rensa sitt huvud, känna sig bättre eller få bättre självförtroende. 
 
The People factor 
 
Den mänskliga eller sociala faktorn är den största anledningen till att en del spelar multiplayer 
datorspel. Möjligheten att spela samma spel tillsammans ger ungdomarna ett tillfälle att 
umgås, vissa använder det t.o.m. som en anledning för att bjuda över kompisarna. Rivaliteten, 
spänningen och skadeglädjen blir också högre då man tävlar med riktiga människor, inte 
minst sina vänner. Dessa spel kan också användas för att bilda och spela som ett lag i jakt på 
ett visst mål. Spelare som uppskattar denna sida av spel hävdar att det inte är spelen som är 
beroendeframkallande utan människorna man spelar det med. Många som spelar dessa spel 
gör det bara med sina vänner och inte på egen hand. 
 
3.4 Teorival 
 
De flesta studier som finns om datorspel har undersökt andra spelgenreer än FPS. I de få fall 
som man har studerat FPS har man antigen gjort för små försök att förklara drivkrafterna 
bakom datorspelande eller enbart fokuserat på effekterna av våld i dessa spel. Av den 
anledningen är det svårt att hitta en aktuell teori som vi anser lämpar sig väl för att undersöka 
vår frågeställning eller som är speciellt utformad för vårt specifika syfte. Därför är det viktigt 
att man tar hjälp av andra teorier som utvecklats för att förklara andra liknande 
frågeställningar. 
 
En del av forskningen kring datorspel och speciellt FPS-spel har också kretsat kring den 
sociala aspekten av datorspelande. Man har studerat interaktionen mellan spelarna, språket de 
använder och deras beteende i olika situationer. Det finns en uppfattning bland många 
utomstående men även en del spelare att FPS spel är främst eller enbart en social aktivitet som 
man utövar i spelhallar med sina kompisar. Vi tror däremot att det finns många andra minst 
lika viktiga och starka drivkrafter bakom datorspelandet. Dessa undersökningar har kretsat 
krig datorspelande i grupper och spelhallar men inte ägnat tid åt att undersöka när spelaren 
själv sitter ensam i ett mörkt rum sent på natten utan någon som helst kontakt med andra 
spelare. Det är så majoriteten av tonåringarna spelar FPS och i dessa fall är faktorn socialt 
umgänge nästan helt frånvarande. Vilka andra drivkrafter är det som blir kvar? Av den 
anledningen ska vi även fokusera på andra motiv bakom datorspelande än enbart socialt 
umgänge. 
 
För att hjälpa oss förstå motiven till tonårskillars spelande av FPS spel har vi använt oss av 
två teorier som vi har valt att kalla ”datorspelandets drivkrafter” av Cecilia Von Feilitzen88 
och ”datorspelandets funktioner” av Anders Franke89. Vi anser att dessa två teorier har en 
tillräcklig bredd och djup för att besvara vår frågeställning samtidigt som de har en enkel och 
lättförståelig uppbyggnad. Vi gör ingen åtskillnad mellan orden funktion och drivkraft utan 
använder dessa begrepp istället för att kalla teorierna 1 och 2 och då forskarna själva inte 
namngett sin resp. teori. Vid första anblicken kan dessa två teorier verka ha olika 
utgångspunkter men allteftersom inser man att de har en väldigt snarlik uppbyggnad och sätt 
att förklara fenomenet på. De har valt att kategorisera drivkrafterna på olika sätt men har ändå 
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lyckats fånga in de viktigaste aspekterna av datorspelande. Vi kommer att diskutera kring våra 
teoriers fördelar men också i senare kapitel reflektera över deras brister. 
 
Von Feilitzens teori är uppbyggd kring barns konsumtion av traditionella medier som TV och 
radio. Av den anledningen behandlar hennes teori inte en del aspekter som är centrala i 
datorspel som t.ex. interaktivitet, men fungerar i övrigt väldigt bra. Frankes teori åt andra 
sidan är enligt oss något snävare och missar att ta upp en del aspekter som von Feilitzen har 
nämn som t.ex. de icke sociala behoven. För att få en så komplett och bred teori som möjligt 
har vi valt att presentera båda teorierna och slutligen plocka ut de delarna som vi tycker är 
väsentligast. De delarna vi har valt presenterar vi i del 3.7. Där har vi inkluderat aspekter som 
vi tycker är viktiga och exkluderat de delarna av teorierna som vi inte tyckte var användbara. 
 
Utöver dessa två huvudteorier har vi använt oss av många andra mindre teorier och begrepp 
för att komplettera och förklara det breda området datorspel. Vi har sorterat in de mindre och 
mer specifika teorierna i slutteoerins huvudbegrepp. 
 
3.5 Datorspelandets drivkrafter 
 
Enligt Anders Frank90 bör det finnas ett par egenskaper som ett datorspel ska innehålla för att 
främja fortsatt datorspelande. Datorspel bör vara narrativt, interaktivt, kontrollerande, 
utmanande, engagerande, innehållsrikt och emotionellt. Dessa begrepp förklaras närmare 
nedan. 
 
Med narrativt menas att spelet ska vara berättande, d v s bör tillhandahålla spelaren en 
historia eller en bakgrund till varför denne ska spela detta spel. Denna aspekt är väldigt viktig 
i rollspel men helt obetydlig i t.ex. bilspel. 
 
Med interaktivt menas att spelet bör innehålla en del interaktivitet. Datorspelaren måste kunna 
påverka händelserna i spelets miljö. 
 
Med utmanande menas att spelet bör vara utmanande för spelaren. Spelaren måste kunna nå 
ett sluttillstånd eller ett nästa delmål. Denna egenskap är en ytterst viktig komponent i 
datorspel samt för fortsatt datorspelande. Utmaningen behöver inte vara att nå ett sluttillstånd 
eller gå vidare till nästa delmål, utan själva spelandet i sig kan vara en utmaning för spelaren. 
 
Med engagerande menas att om spelet innehållit de tre ovanstående egenskaperna narrativt, 
interaktivt och utmanande bör det leda till engagemang hos spelaren. Spelaren kommer att 
vilja gå vidare och vara delaktig i det kommande händelseförloppet. Ett högt engagemang 
uttrycker sig när datorspelare samlar sig via gruppbildning, fester eller tävlingar. De träffar 
andra människor som har samma sociala anknytning  till spelandet som de själva. 
 
Kontroll syftar på något av vad de flesta spelare strävar efter och söker uppnå i spelmiljön. 
Kontroll är inget krav, men ofta ett önskat resultat av en stunds spelutövande. Med ökad 
kontroll når spelaren ofta en högre effektivitet, vilket leder till en ökad framgång och mer 
utdelning. 
 
Med innehållsrikt menas att det är formen med vilket det, som bildar spelet, kan användas och 
utnyttjas som är rikedomsskapande. Det är den faktiska datorn, datorns minnesutrymme och 
de nätverksskapande faktorerna, som kan leda till mer eller mindre innehållsrikt uppfattning 
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av spelet hos datorspelaren. 
 
Det emotionella intrycket av datorspel hos användaren är enligt Frank oftast starkare än 
intrycket av att till exempel titta på en film eller följa en pjäs. Detta beror på att graden av 
interaktivitet är högre i datorspel och därmed datorspelande jämfört med när konsumenten 
väljer att använda sig av ett mer passivt medium som t ex TV eller teater (Frank, 2000). 
 
3.6 Datorspelandets funktioner 
 
En av de många medieforskare som försökt summera mediernas funktioner för den enskilde 
individen är von Feilitzen91 som anger följande fem skäl för svenska barns medieanvändning: 
 
 Underhållning och känslomässig tillfredställelse 

 
 Informationsmässiga och kognitiva behov 

 
 Sociala behov – identitet, prata med andra 

 
 Icke sociala behov, önskan att fly vardagen, att vara ensam, kontroll av känslor 

 
 Behov relaterat till själva sättet att konsumera och till mediet i sig själv (t.ex. bok, radio som 

ger en inre tillfredsställelse) 
 
3.7 Underhållning och känslomässig tillfredställelse 
 
3.7.1 Hedonistisk konsumtion 
 
Hedonistisk konsumtion är ett begrepp inom psykologin som innebär människans mål i livet 
är att uppleva positiva känslor som lycka och undvika alla obehagliga känslor som olust och 
lidande. Upplevelser som nöje, välbehag och fantasier förknippas med hedonistisk 
konsumtion och tillåter individen att uppfylla sina drömmar. En typisk hedonistisk konsument 
värderar sådana upplevelser mycket högre än ägande av vissa föremål och produkter. En ett 
exempel på hedonistisk konsumtion skulle kunna vara en charterresa där upplevelsen och 
känslorna är det centrala. Personen som deltar i en resa flyttas från 
den vardagliga världen till en plats där communitas och flow skapas. Communitas innebär 
att en sorts kamratskap skapas då individer från olika delar av världen, och olika typer av 
vardagsliv, upplever någonting tillsammans. Flow (Mer om flow längre ner) innebär att 
människan genom resan ofta tappar kontrollen över sig själv, men genom att communitas 
skapas återfås kontrollen både över omgivningen och över sig själv. 92 Sättet som ungdomar 
väljer att konsumera spel och deras betoning på att det ska vara kul, spännande och intressant 
passar väl in på hedonistisk konsumtion. 
 
3.7.2 ”Flow 
 
Flow eller flyt på svenska är ett begrepp som ofta använts i forskning om datorspel. Uttrycket 
myntades av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi93 som definierar flow som en fullständig 
fokusering på en uppgift med en hög nivå av tillfredsställelse. Csikszentmihalyi menar att 
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känslan av flow kan beskrivas som att: ”tanken på en själv försvinner när man upplever flow 
på samma sätt som oro och negativa tankar. Det finns helt enkelt inget utrymme kvar för att 
man ska kunna oroa sig för alldagliga saker som man annars funderar över. Flow befriar 
individen från att bekymra sig och tvivla på sig själv”94. Han nämner också några faktorer 
som är viktiga för att uppnå ”flow”. 
 
- Vi är kapabla till att klara aktiviteten. 

- Vi kan koncentrera oss på aktiviteten. 

- Aktiviteten har klara mål. 

- Aktiviteten har omedelbar feedback/belöning. 

- Vi upplever att vi kontrollerar aktiviteten. 

- Vår oro och våra bekymmer försvinner. 

- Vår subjektiva uppfattning av tiden förändras. 
 
Csikszentmihalyi började använde uttrycket då flera av hans intervjupersoner95 beskrev ett 
sinnestillstånd som de upplevde som att ”flyta med strömmen”. Begreppet är ny inom 
västerländsk psykologi men de österländska religionerna som Buddism och Taoism betraktar 
det som centrala element i deras lära och beskriver det som att ”vara en med saker”. I USA 
använder man ett liknande koncept inom idrott och kallar det för ”to be in the zone”. En 
spelare som är ”in the zone” eller har ”flyt” spelar närmast perfekt utan förmåga att göra fel 
och lyckas med att göra vad som helst när som helst oavsett hur svårt det är. Enligt 
Csikszentmihalyi kan vi ha flyt inom idrott men också på arbetet eller när vi försöker lära oss 
någonting. Enligt honom har vi alla upplevt detta på ett sätt eller annat men kanske inte 
reflekterat över det. Han beskriver upplevelsen av flyt så här:  
 
“In the flow state, the challenges presented and your ability to solve them are almost perfectly 
matched, and you often accomplish things that you didn't think you could, along with a great 
deal of pleasure. There can be flow in work, sports, and even learning, such as when concepts 
become clear and how to solve problems obvious.” 
 
Denna liknelse har ett gemensamt drag till vad professor Martin Ingvar beskriver som 70-80 
% regeln om svårighetsgrad under nästa rubrik. Uppgifterna som vi blir presenterade med 
ligger precis inom vår förmåga och kapacitet och upplevs inte som alltför svåra eller lätta. När 
vi löser problem som ligger på gränsen till vad vi klarar av känns det som om vi överträffat 
oss själva. Detta är enligt honom en väldigt viktig regel som speltillverkare på ett eller annat 
sätt är medvetna om när de designar spel. Han nämner också fem olika kriterier för att uppnå 
”flow”. 
 
1. The activity should be structured so that the actor can increase or decrease the level of 
challenges he is facing, in order to match exactly his skills with the requirements for action. 
 
2. It should be easy to isolate the activity, at least at the perceptual level, from other stimuli, 
external or internal, which might interfere with involvement in it. 
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3. There should be clear criteria for performance; one should be able to evaluate how well or 
how poorly one is doing at any time. 
 
4. The activity should provide concrete feedback to the actor, so that he can tell how well he 
is meeting the criteria of performance. 
 
5. The activity ought to have a broad range of challenges, and possibly several qualitatively 
different ranges of challenge, so that the actor may obtain increasingly complex information 
about different aspects of himself.  
 
 
3.8 Informationsmässiga och kognitiva behov 
 
3.8.1 Kognitiva behov  
 
För många är datorspel bara en tidsfördriv och ”lek”, men är det bara någonting betydelselöst 
och varför tar det upp så mycket av vår tid? Faktum är att djur liksom vi också leker i tidig 
ålder. I sin artikel ”Advetures i Computerville”96 skriver Jensen om lekens betydelse för 
kunskapens tillblivelse. Han menar att de sysselsättningar som vi frivilligt ger oss in i, som 
datorspel, aldrig är onödiga utan tvärtom betydelsefulla. Han menar att lek har en betydelse 
och tjänar inom kulturen som en ”buffered training system”97 där vi lär oss någonting 
betydelsefullt och väsentligt. Turkle skriver också att eftersom det centrala i vår kultur är 
konkurrens, att vinna och etablera sig högst upp i en hierarki, så tar spelen an sig den rollen.98 
 
Enligt Sherry Turkle99 är datorspelens dragningskraft dess oändlighet och fulländning. Med 
oändlighet menas lockelsen och utmaningen att ett spel aldrig tar slut - att kunna spela i 
evighet, och att spelet fungerar som en måttstock på fulländning. Det handlar också om att 
uppnå kontroll vilket medför högre självaktning hos spelaren och känslan av att kunna styra 
sitt eget liv, och därmed en bekräftelse på kompetens och utveckling100. Just känslan av 
kontroll är något vi återvänder till senare på sida 32. 
 
3.8.2 Neurologi 
 
Professor Martin Ingvar vid Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap, har 
ofta uttalat sig i frågor kring datorspel och medverkar dessutom i Fair Plays film om dataspel 
som visas i skolorna. Han har en ren vetenskaplig förklaring till hur och varför vi ägnar oss åt 
spel. Enligt honom är vår hjärna konstruerad så att den letar efter möjligheter att lösa problem. 
Dagens dataspel är så skickligt konstruerade att behovet att spela vidare bara ökar. Genom att 
tillåta en viss andel missar och en viss andel träffar matchar de våra hjärnor. För att det ska 
vara roligt att spela ska man lyckas minst 70 procent av gångerna, men som högst 80 procent - 
sedan måste man gå vidare till en annan nivå. Upplägget stimulerar hjärnans belöningssystem 
och signalsubstanser som dopamin101, belöningskänslan ökar när det känns som att man blir 
bättre och bättre och behovet av att spela vidare blir starkare. Man uppmuntras att hela tiden 
                                                           
96 Jensen, Frederik Jens 1988 ”Adventures i Computerville. Games Interaction & High Tech Paranoia i 
Arkadia” 
97 Jensen, Frederik Jens 1988 ”Adventures i Computerville. Games Interaction & High Tech Paranoia i 
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98 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1987 
99 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
100 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
101 Dopamin är ett signalämne i hjärnan och ett av hjärnans "glädjeämnen". Det är dopaminet som gör att vi mår 
bra och ger oss lyckostunder i livet 
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ge sitt bästa och prestera på så hög nivå som möjligt. 
 
 
3.9 Sociala behov – identitet 
 
3.9.1 Social gemenskap  
 
Datorspel kan även fylla en social funktion för användaren, såväl inom familjen som 
kamratgruppen. Exempelvis kan det bli ett sätt att umgås med syskon, föräldrar och kompisar 
eller ett diskussionsämne där man diskuterar ett nytt spel102. Mitchell103 har studerat 
datorspelens roll i familjelivet, och fann att många av de deltagande familjerna spelade 
tillsammans, både i konkurrerande syfte och samarbetsvilligt syfte, och att datorspel blev ett 
samtalsämne inom familjen. Personer som spenderar mest tid och pengar på spel tycker ofta 
att dessa är roligare, mer spännande och mer tillfredställande jämfört med att t ex träffa en 
kompis. Denna grupp av spelare menade också att de genom att använda dataspel fick 
kännedom och lärde sig mer om andra människor. Kunskapen kan dels komma från 
möjligheten att samverka i grupp, d v s att det är flera användare som spelar samtidigt, och 
dels genom spelets innehåll. 
 
Många forskare har också uppmärksammat killars och tjejers olika sätt att spela datorspel. 
Carsten Jessen104 anser att killar har ett större behov av att spela och tillhöra en grupp. De 
bildar oftare både virtuella och fysiska nätverk där man kan dela information och diskutera 
spel.  Killar föredrar också att spela spel där man tävlar om position och poäng och där status 
och makt är viktiga delar av spelet.105 
 
3.9.2 Identitet 
 
I vår diskussion kring hur datorspel fungerar som identitetsskapare har vi valt att inte betrakta 
datorspelskonsumtion som vanlig konsumtion av produkter som t.ex. kläder och bilar. Med 
detta menas att vi anser att de vanligaste teorierna om individers konsumtion av Solomon och 
andra inte går att tillämpa på konsumtionen av datorspel. Dittmar106 menar t.ex. att vilka vi är 
i allt högre grad definieras utifrån vad vi äger. Även om vi inte motsätter oss detta påstående 
så anser vi att datorspel inte tillhör den kategorin av produkter med vars hjälp vi kan bygga 
upp vår identitet gentemot vår omvärld. Datorspel fungerar enligt oss inte på samma sätt som 
andra produkter med vars imager och symboliska budskap vi försöker konstruera och 
förmedla en identitet107. 
 
Solomon108 menar att vi vid köp av produkter kan uppleva en social risk. Det beror på det 
symboliska budskapet de visuella produkterna förmedlar kan innebära en social risk om de 
mottas och tolkas fel av vår omgivning. Dessa produkter är således de mest synliga 
produkterna som t.ex. kläder, smycken, bilar, bostäder eller sportutrustning. Av samma 
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anledning är också den gruppen av produkter den som oftast används för att förmedla vår 
status och image. Datorspel däremot är inte visuella produkter med vars hjälp både status och 
image är svåra att förmedla. I vårt tycke är datorspel mer att likna med konsumtionen av 
musik och film istället för konsumtionen av märkesprodukter. Därför har vi valt att betrakta 
identitetsskapandet i datorspel som någonting som endast sker mellan spelet och spelaren 
själv utan omgivningens möjlighet att påverka konsumentens syn på datorspelet.   
 
Turkle109 skriver i kapitlet ”Tonårstid och identitet: Att finna dig själv i maskinen” om varför 
och hur datorer fungerar som identitetsskapare i låg ålder. Tonåren är en förvirrande tid då vi 
måste börja lära oss att handskas med en rad förändringar som våra förändrade kroppar och 
nya sociala förväntningar. Det är en tid då barnen får ett tillfälle att använda sig av sina 
kognitiva färdigheter och kulturella material för att finna sin identitet, att försöka förstå vilka 
de är. Enligt Turkle är det en process av medveten ”self-creation”110 där ungdomar bl.a. 
provar politiska och religiösa idéer för att testa och utveckla de uppkommande idéerna om sig 
själva. Ungdomar använder sig av flera verktyg som t.ex. kläder och musikstil för att bygga 
upp en uppfattning av sig själva. Därför är det inte konstigt att även datorn och spelen 
fungerar som ett sådant verktyg där vi i datorspelens värld kan experimentera med vår 
identitet.111 
 
Identifikation är också ett relativt vanligt begrepp inom medieforskningen. Etnologen 
Marianne Liliequist112 menar t.ex. att såpoperor är skrivna på ett sätt som möjliggör för 
tittaren att identifiera sig med en karaktär i såpan. Denna karaktär behöver inte ha samma kön, 
ålder eller klasstillhörighet, det viktiga är att man känner igen en gemensam egenskap eller ett 
personlighetsdrag för att känna samhörighet till karaktären. Det kan också röra sig om att man 
ser en egenskap hos en karaktär som man själv vill ha. Av den anledningen är det lätt att 
föreställa sig att detta beteende även förekommer inom datorspel där spelaren till en viss grad 
försöker identifiera sig med karaktären i spelet. Detta är någonting vi har försökt att studera i 
våra samtal i fokusgrupperna.  
 
3.10 Icke sociala behov, önskan att fly vardagen, att vara ensam, 
kontroll av känslor 
 
3.10.1 Verklighetsflykt och kontroll 
 
Verklighetsflykt är kanske det första som man tänker på när man ska försöka förstå lockelsen 
av datorspel. Till skillnad från den verkliga världen är datorspelens värld simulerad och 
regelstyrd. Det finns exakta regler för spelets gång, vad som kommer att hända, och hur en 
lösning kan uppnås. Att spela kan också vara ett symboliskt uttryck för maktutövning hos 
användaren. Det som man inte kan behärska i vardagen blir under spelarens kontroll i 
leken113. Turkle skriver i sin bok om en 29 årig revisor som beskriver sig själv som en 
konstant ”oroare” och som upplever mycket stress på jobbet114. Han menar att han behöver 
spela någonting som är så svårt att det inte går att tänka på något annat. Spelet tillåter honom 
att fokusera på det som han är bra på och släppa all stress och oro som han upplever i den 
verkliga världen.  
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Roger115 som är en 50 årig affärsman menar att han spelar datorspel för att uppnå samma 
sinnesstånd som när han åker skidor. Han spelar tills han upplever att strategierna i spelet blir 
en del av honom och att spelet blir en förlängning av honom. Som i skidåkning kan man 
terrängen, man känner terrängen inom sig. Roger menar att han i skidåkning på samma sätt i 
datorspel kommer i kontakt med den undermedvetna, han kontrollerar spelet och tänker aktivt 
men ändå känns hans sinne fri. Denna beskrivning och känsla känns väldigt lik den som dr. 
Mihaly Csikszentmihalyi beskriver som ”flow”. 
 
Turkle går vidare med att berätta om en 14 åring som har som mål att spela perfekt och utan 
misstag i tio minuter längre än förra gången. Utanför spelet och i verkligheten är han inte 
perfekt och har medfödd deformation och talfel. Han berättar hur medveten och störd han är 
av sitt handikapp samtidigt som han använder spelet för att i sin egen värld komma undan från 
sina tankar och bli perfekt i spelets värld. 
 
Turkle tar också upp begreppet ”perfect mastery” som hon menar har en viktig roll i 
uppväxten av alla individer. Det finns en tid i varje barns liv, ofta i samband med skolstarten, 
där denna ”totala behärskning” får en stor och central roll. Vi använder det som ett verktyg för 
att bygga upp ett självförtroende i vår egen förmåga att vara självständiga och för att bli 
mindre beroende av den trygga värld som våra föräldrar och vänner utgör. När vi senare blir 
äldre och kommer in i tonåren sätts det andra krav och press på oss från våra föräldrar och 
samhället. Den lilla värld som vi har byggt upp, inom antigen idrott, schack, bilar, litteratur 
eller matematisk expertis, och som vi totalt behärskar, kan vi fly till för att få andrum från den 
nya främmande världen. De flesta människor rör sig ur denna mikrovärld efterhand men för 
några är världen utanför så skrämmande att de förblir i deras mikrovärld för alltid, för rädda 
att ta sig an nya utmaningar.116 Ur detta resonemang är det inte svårt att förstå varför en del 
ungdomar har så svårt att sluta spela datorspel 5-10 timmar om dagen och börja leva som 
deras jämnåringar. 
 
3.10.2 Varför unga killar? 
 
Jensen117 gör en viktig reflektion till den låga åldern på de flesta datorspelarna och varför just 
de verkar vara mest aktiva. Han menar att det i vår kultur inte är tillåtet för underordnade så 
som unga killar att utöva makt. Samtidigt förväntas pojkar bli män en gång och behärska 
maktutövning. Han menar att de genom t.ex. våldspel tränar just maktutövning, dessa spel 
fostrar pojkar till att bli män, eller i alla fall det vi i vår kultur kallar för manlighet. Jensen 
hävdar att unga män i spelets värld gör motstånd mot den underordning de möter i verkliga 
livet pga. sin låga ålder. Inom spelets ramar känner man sig trygg och i kontroll till skillnad 
mot den yttre välden där man ofta är relativt maktlös. Spelets regler är utformade på det sättet 
att de tillåter spelaren full kontroll, de härmar verkligheten med all dess komplexitet samtidigt 
som de tillåter en att vända på verklighetens regler. Jensen skriver att kraften i datorspel 
fungerar subversivt, de tillåter en att inte bara utforska maktförhållanden utan också vända på 
dem. Samtidigt är det ett symbolisk och abstrakt motstånd som är säker på så sätt att den inte 
medför någon risk mot de eller den sociala ordningen118. Erson119 är också inne på samma 
spår och hävdar att datorspel kan bli ett sätt att göra motstånd mot underkastelsen av den 
vuxna världens regler och begränsningar. 
 

                                                           
115 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
116 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
117 Jensen Jens: “Advetures I Computerville” 1988 
118 Jensen Jens: “Advetures I Computerville” 1988 s. 108 
119 Erson, Eva  1992 ”Det är månen att nå......” 



 

 33

Även Breitenstein120 menar att datorspel kan bli ett sätt för den enskilde personen att 
symboliskt kanalisera sin aggression, frustration och ilska, som har sitt ursprung i känslan av 
att vara liten, okunnig och beroende. Eftersom vi uppfostrats till att inte öppet visa aggression 
blir datorspel ett sätt att symboliskt få utlopp för sin ilska. 
 
Mehrabian och Wixen121 som har forskat kring könsskillnader i datorspelande, identifierar tre 
dimensioner av känslomässiga effekter av dataspel, tillfredställelse/missnöje, 
upphetsning/nedstämdhet och dominans/undergivenhet. Enligt de är kombinationen av dessa 
tre känslor tillräcklig för att förklara alla känslotillstånd. Dessa faktorer bestämmer också i 
sin tur en individs val av spel. Ju mer populärt ett spel är, desto mer tillfredställelse och 
upphetsning väcker det. De fann också att känslan av dominans är en viktig faktor för 
männen.  
 
3.11 Interaktivitet 
 

”A long time ago there were no toys and everyone was bored. Then they 
had TV, but they were bored again. They wanted control. So they invented video games” 122 

                                                                                                                   
                                                                                                 Victor 8 år 

 
Ovanstående citat exemplifierar möjligen den viktigaste och mest centrala egenskapen av 
datorspel, nämligen möjligheten till interaktivitet. Just det är kanske det främsta skälet till att 
ungdomar spenderar allt mindre tid vid TV: n och istället väljer att spela datorspel. Interaktion 
förekommer dock inte enbart mellan spelaren och datorspelet utan också mellan deltagare i 
spelet genom chatt eller röstmeddelanden. 
 
Huvudskillnaden mellan traditionella medier som TV, radio och böcker är att man i datorspel 
ges möjligheten att påverka handlingen, man kan anpassa allt utifrån ens egna preferenser. 
När man ska spela spelet och hur länge, vilken svårighetsgrad eller t.o.m. påverka små saker 
som färgen på menyerna. Möjligheten till kontroll förflyttas från producenten till 
konsumenten som på så sätt får en möjlighet att avlägsna eller i alla fall minimera de 
aspekterna av spelet som han tycker är negativa123. Erson 124 som är en språkforskare menar 
att datorspel ger användaren möjligheten till att medverka i en skaparprocess, en erfarenhet 
som saknas vid TV-tittande eller bokläsning. Sjöberg jämför också TV-tittande och datorspel 
och menar att det i datorspel kombineras aktivt handlande, fantasi och identifikation medan 
TV tittaren endast upplever de två sistnämnda.125 
 
I datorspel får man dessutom möjligheten att testa och öva upp sina färdigheter men också att 
uttrycka sig och använda sin fantasi. Enligt Turkle126 förutsätter spel att användaren redan har 
en uppsättning färdigheter och att spelaren kan erhålla kunskap om hur ett spel fungerar, dess 
syfte, strategi och struktur. 
 
Turkle som också forskat kring skillnaderna mellan TV och datorspel drar följande slutsats i 
                                                           
120 Breitenstein, O (1989) Datorspelens förtrollande värld, om elektroniska spel. 
121 Mehrabian, A. & Wixen, W.J. (1986). Preference for individual video games as a function of their emotional 
effects on players 
122 Victor 8 år i Kinder M. Playing with power in movies, television and video games 2001 
123 Sjöberg, Ulrika 1999 “I datorspelens värld” 
124 Erson E. Det är månen att nå…En studie i några datorintresserade pojkars språk och föreställningsvärld 
1992 
125 Sjöberg, Ulrika 1999 “I datorspelens värld” 
126 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
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sin bok: 
 

”Tv är något man tittar på, Videospel är något man gör, något man gör med huvudet, 
en värld man träder in i och i viss utsträckning något man ”blir”127 

 
                                                                  /Turkle  

 
3.12 Rekapitulering 
 
I detta kapitel har vi redogjort för ett antal teorier som vi anser är centrala för vår 
frågeställning kring drivkrafterna av datorspel. I vårt teoretiska ramverk som består av fem 
huvudbegrepp började vi med att skriva om den känslomässiga aspekten av datorspel. Vi 
diskuterade huruvida den kan betraktas som hedonistisk konsumtion, en strävan efter att 
uppleva rent nöje och glädje eller också som en strävan efter ett känslotillstånd som ”flow” 
där man upplever full kontroll och kan slappna av. Därefter redogjorde vi för vilka eventuella 
kognitiva behov som datorspel uppfyller, som behov att lära sig, lösa problem och ständigt 
förbättra sig. Vår nästa punkt handlade om den sociala aspekten av datorspel, hur de hjälper 
oss att forma vår identitet men också hur vi umgås med vänner och familj genom datorspel. I 
den fjärde punkten försökte vi förklara hur datorspelen kan användas som ett verktyg att fly 
vardagen men också att ge oss en känsla av kontroll som vissa saknar i sina liv. Den sista 
punkten handlade om interaktivitet som ger oss möjligheten att själva medverka i 
skaparprocessen och uttrycka oss på ett sätt som förut inte varit möjlig med traditionella 
medier. Många av begreppen vi har tagit upp relaterar och liknar varandra. Vår 
teoridiskussion har genomsyrats av begrepp som kontroll, identitetsutveckling och strävan 
efter det enkla och snabba nöjet. 
 
3.13 Teorikritik 
 
Som vi har nämnt tidigare är forskningen om datorspelens drivkrafter i nybörjarstadiet och 
även om en del litteratur finns att tillgå så är den för det mesta generaliserad till att gälla 
medier eller datorspel överlag. 
 
Det vi har insett under arbetets gång, då vi har bekantat oss med litteraturen och samlat in 
empiri är att alla spelgenreer uppfyller olika funktioner. Rollspel skiljer sig avsevärt från 
bilspel och att därför försöka tillämpa samma teori på båda dessa spels drivkrafter vore 
egentligen felaktigt. Vid val av våra teorier har vi tvingats plocka ut och pussla ihop en egen 
teori utifrån existerande teorier och vår egen förförståelse. På så sätt har vi tillåtit vår 
förförståelse att i ännu högre grad än i vanliga fall påverka teoriurvalet.  
 
Att utveckla och välja ut en passande teori för forskning av FPS spel är oerhört svårt då denna 
teori skulle behöva innefatta väldigt många aspekter eftersom funktionerna av dessa spel är 
väldigt många och komplexa. Vi är säkra på att våra teorier missat eller inte beskriver vissa 
delar av FPS spelandets funktioner till det optimala, men samtidigt anser vi att vi har lyckats 
ta med de viktigaste aspekterna och begreppen. 
 
 
 

 
                                                           
127 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 s. 83 
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KAPITEL FYRA 
 

Forskningsresultat 
 

I detta kapitel redogör vi för våra forskningsresultat som vi samlat in under intervjuerna med 
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fokusgrupperna och våra observationer. Vi kombinerar våra data och de teoretiska 
resonemang vi har använt tillsammans med våra analyser för att på så sätt underlätta 
läsningen och undvika upprepningar. 
 
Observationer 
 
En mindre del av vårt empiriska underlag utgjordes av observationer av FPS spelare på 
spelhallen Inferno. Där fick vi tillfälle att observera hur denna grupp av spelare beter sig när 
de spelar FPS spel i deras ”naturliga miljö”.  
 
Det första man gör för att överhuvudtaget få spela spel är att betala in en summa pengar 
(25kr/timme) för vilka man kan spela. Alla spelare måste ha ett konto som håller reda på hur 
mycket tid det finns kvar på kontot.  
 
Inferno är annars en känd spelhall bland Stockholms FPS spelare och håller ofta turneringar 
där intresserade ungdomar kan anmäla sig eller titta på andra spelares matcher på storbilds 
TV: n. Det första man tänker på när man går in i Inferno är mörkret i lokalen som endast 
belyses av ljuset från datorskärmarna. Trots lokalens storlek och antalet spelare råder det 
nästan en total lugn från tid till tid, vilket tillsammans med mörkret ger ett märkligt intryck, 
liknande en scen hämtat från en science fiction film. Spelhallen är också delvis inredd med 
statyer och bilder av figurer från de vanligaste spelen. Under våra bilagor har vi också bifogat 
en bild av Inferno spelhall. 
  
Vid vår första observation som ägde rum på en fredagseftermiddag blev vi överraskade av 
mängden ungdomar som plötsligt verkade strömma in i lokalen som strax innan dess var 
halvtom. Vi antog att det berodde på att skoldagen på de närliggande skolorna måste ha varit 
slut runt den tiden. Det bildades snabbt en kö framför kassan där man betalar in avgiften och 
ungdomarna verkade väldigt uppspelta och ivriga på att sätta sig på sina platser och börja 
spela. De flesta ungdomarna var enligt vår bedömning i 13-16 års åldern. Just den dagen 
försökte vi räkna hur många tjejer som befann sig i lokalen, det inte var svårt, det fanns 
nämligen bara en och hon verkade inte spelade det mesta av tiden. Med andra ord råder det 
alltså en ganska grabbig stämning med rop och ibland lite småtjafs om var man ska sätta sig, 
vilket spel man ska spela eller saker som inträffar spelarna emellan i spelet. Vi la också märke 
till att det trots utbudet av snacks och läsk i lokalen, många spelare inte konsumerade något av 
de utan istället helt fokuserade på spelandet. Man skulle kunna spekulera i att detta eventuellt 
skulle kunna störa deras koncentration. Vi fick en känsla att det rådde en slags spänning bland 
dem som precis skulle börja spela. Man diskuterade vilket spel man skulle välja och i så fall 
vilken bana. Argumenten för och mot vissa alternativ utbyttes innan man tids nog gör ett 
gemensamt val. Detta tycker vi är intressant då ungdomar i den åldern inte alltid upplevs som 
samarbetsvilliga. Trots att de betalar för att spela och kan välja deras favoritspel och bana går 
de med på att kompromissa och fatta ett kollektivt beslut bara för att få spela med/mot deras 
kompisar. Detta faller i linje med vad Mitchell128 menar beror på att vi spelar datorspel med 
vår familj och vänner i konkurrens och samarbetssyfte. Just denna gemenskap och viljan att 
spela i en grupp menar Jessen129 är viktigt för killar. Spelhallen Infernos och många andras 
spelhallars popularitet bevisar att den sociala faktorn att spela i grupp med sina vänner är 
viktig för många spelare. Faktumet att dessa ungdomar inte har mycket pengar men ändå 
väljer att spendera de på ett spel som de har hemma, bara för att få spela den i sällskap av sina 
vänner visar på hur viktig den sociala faktorn är för dessa ungdomar. 

                                                           
128 Mitchell, E 1985 The dynamics of family interaction around home video games, Marriage and Family 
Review 
129 Carsten Jessen The changing face of children's play culture 2003 
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Vid våra observationer märkte vi annars att det rådde en lugn stämning vilket man kanske inte 
förväntar sig av en varm lokal full av mer än 150 högstadiekillar. Detta beror nog på att 
spelen ofta kräver full koncentration och att konversationer spelarna emellan försvåras något 
av att alla har hörlurar på sig.  
 
Underhållning och känslor 
 
I vårt teorikapitel redogjorde vi begreppet hedonistisk konsumtion som i korthet innebär att 
konsumenten är ute efter det enkla och snabba nöjet. Enligt vår bedömning kan denna 
konsumtion kopplas till Lazzaros easy fun130 som syftar på det enkla nöjet av att se och 
uppleva alldagliga saker som glädje, ilska och spänning men också uppleva vackra miljöer 
och fantasier. Xplovise berättar om just Myst och säger ”grafiken är så snygg, man kan tror 
att det på riktigt, jag brukar bara gå runt och bara utforska ibland”. 
 
En del av de frågor vi ställde handlade om vilka känslor man upplever när man spelar FPS 
spel. Admir_Boug sa att han ofta kan bli arg när han förlorar eller blir skjuten i spelet men att 
andra är värre, ”vissa blir helt galna när de förlorar,…det finns ett klipp på Internet på en 
kille” och syftar på en filmsnutt av en spelare som blir så arg att han förstör datorn, (en snutt 
som flera i vår tredje grupp också hänvisade till). De andra respondenterna i gruppen 
instämmer och nämner att alla blir arga någon gång men att det varierar från spelare till 
spelare. Admir_boug säger ”Vissa tar det på allvar, de går för långt” och syftar på dem som 
blir väldigt aggressiva när de spelar. Vi får intrycket av att det för sådana spelare inte längre 
handlar om underhållning utan om någonting som kräver större engagemang, för de är det 
kanske inte längre en lek utan allvar. Vi frågar Admir_Boug vad som kan göra honom arg, 
”typ när man förlorar mot nån nybörjare eller någon knivar en” och fortsätter ”Jag blir arg 
när jag gör misstag”. Emad_Boug menar att han blir arg när han har otur ”ibland dör man 
hela tiden, det är jobbigt, det blir inte kul då”. Spooky säger också i likhet med de andra ”Har 
man dödat två och dött 20 gånger är det kanske inte så kul”. 
 
Under våra intervjuer med grupperna och diskussionerna om känslorna de upplever när de 
spelar FPS får vi intrycket att spänning är den känslan som genomsyrar FPS spel. Vi frågade 
alla respondenter att beskriva CS med tio ord och ordet spänning kom ofta upp.  När vi frågar 
vad som bygger upp spänningen tar de upp den eviga ovissheten om vad som väntar bakom 
nästa hörn som en viktig faktor. Admir_boug säger också t.ex. ”Jag blir glad när jag blir 
jagad”. Motståndare kan dyka upp när som helst och var som helst vilket kräver 
koncentration men som också skapar en spänning. Denna konstanta spänning resulterar också 
i en konstant stress hos spelarna. Även om stress och till en viss grad även spänning kan 
upplevas som negativa känslor så verkar de vara viktiga för FPS spelarna. Vi frågade 
respondenterna om FPS kunde hjälpa de slappna av vilket ingen av de nio respondenterna 
tyckte, tvärtom menade Twinx: ”Nej, man kan bli stressad när man spelar”, C-miley tyckte 
samma sak och sa ”Nej, CS är mest spännande, man kan ju inte koppla av”. Alla spelare 
skulle kunna spela på en lägre svårighetsgrad där de inte behöver uppleva denna stress men 
väljer ändå att inte göra det utan istället utsätta sig för hårdare motstånd för att på så sätt 
uppleva spänning. Detta stämmer väl med vad Csikszentmihalyi131 menar är ett viktigt 
kriterium för flow:  
 
”The activity should be structured so that the actor can increase or decrease the level of 

                                                           
130 Xeodesign och Nichole Lazzaro 2004 Why We Play Games:Four Keys to More Emotion Without Story 
131 Csikszentmihalyi Mihaly Flow1990 : The Psychology of Optimal Experience 
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challenges he is facing, in order to match exactly his skills with the requirements for action.” 
 
När vi däremot frågar de om vad som gör de glada är det första man ofta får höra ”När man 
gjort någonting snyggt eller svårt”. Tomten säger t.ex. att ett av hans bästa minnen är 
”Dubbel headshot på ett skott” och andra kommer med liknande kommentarer av någonting 
svårt som de har lyckats med. Spooky menar dock ”Jag blir inte glad eller ledsen så där, jag 
spelar bara, man tänker inte på det sättet”. 
 
Intervjuerna med fokusgrupperna lämnade oss med intrycket att spelen som Battlefield och 
Counter-Strike mest handlar om att uppleva spänning, en spänning som respondenterna tidvis 
själva skapade. Det gjorde de genom att ändra på regler eller försämra sina odds för att på så 
sätt jämna ut lagen och uppleva en stress eller rädsla av att inte överleva. Många menade att 
en lyckad omgång är en omgång då man överlever, länge. Vi fick intrycket att det viktiga inte 
var att nödvändigtvis döda och känna sig dominant utan att bidra till lagets framgång, men 
också att fly undan faran och på så sätt undkomma ”döden”. Andra känslor som glädje eller 
känslan av att ha lyckats med någonting svårt är förekommande tillsammans med en hel del 
frustration då saker inte går ens väg, speciellt i de fall där de borde. Jensen132 och Erson133 
menar att killar spelar för att känna sig mäktiga i en värld där de är ganska maktlösa, kanske 
är det besvikelsen av att även spelvärlden, som de flyr till för att uppleva makt ibland gör de 
till maktlösa som framkallar denna stora frustration.  
 
Utmaning i spelen 
 
Under samtalen i grupperna pratade vi en hel del om utmaningen som spelen erbjuder. Vi 
ville bl.a. veta hur respondenterna reagerade när de ansåg sig för överlägsna/underlägsna 
deras motståndare. Samtliga menade att om de under en längre tid presterar mycket bättre än 
andra, på något sätt försöker jämna ut spelet. En respondent menar t.ex. ”man jämnar ut det 
på något sätt” och den andra fyller på och säger ”man kanske börjar köra med kniv” dvs. att 
börja ta sig an motståndare som ha maskingevär med en kniv vilket självklart gör det svårare 
att överleva. Andra byter helt enkelt bana och väljer en där man kan möta bättre motstånd. 
Tippx menar i likhet med många andra konkluderade att ”det blir för tråkigt om man är för 
bra”.  
 
Denna ständiga strävan efter utmaningar och situationer där vi måste prestera på topp och där 
vår skicklighet sätts på prov är självklart inget nytt för någon men stämmer ändå väl med vad 
professor Ingvar skriver om hjärnans hunger efter utmaning. Alla vill vi känna oss duktiga 
och få andra att se upp till oss, men längtan efter utmaning och viljan efter att förbättra sig 
verkar vara större även bland våra respondenter. För de är det oväsentligt om de är bäst bland 
de 23 andra spelarna i spelet om de inte utmanas, de verkar vilja försätta sig i situationer där 
de riskerar att förlora för att på så sätt kämpa mer och förbättra sig. Egentligen tävlar man 
kanske i slutändan inte mot andra spelare utan med sig själv. Vi kunde se inslag av en vilja till 
fulländning av ens skicklighet som Turkle134 tar upp men samtidigt är denna fulländning 
omöjlig att nå i FPS spel. Den mänskliga faktorn gör det omöjligt att alltid överleva varje 
rond då det är omöjligt att förutse alla situationer och alltid reagera och sikta bäst.  
 
 När vi frågade om det är viktigt att hamna högt i resultatlistorna svarade Ozzie och Twinx till 
skillnad från andra respondenter; ”Nej inte längre”, ”Inte ett bra mått”. De verkade inte bryr 
                                                           
132 Jensen Jens: “Advetures I Computerville” 1988 
133 Erson, Eva 1992 ”Det är månen att nå…” 
 
134 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
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sig om var på resultatlistan de hamnar då de inte anser att det är ett bra och rättvist mått. De 
berättar att de är ute efter andra saker när de spelar, att spela snyggt och för laget var 
viktigare.  
 
Känslan och viljan att bli bättre och överträffa sig själv är en viktig aspekt som ofta kommit 
fram under intervjuerna. När vi frågade våra respondenter om deras mest minnesvärda 
ögonblick i spelandet av FPS svarar förvånansvärt många på liknande sätt, nämligen de 
gånger de man dödat flera motståndare på bara några sekunder. Admir_Boug berättade att 
hans mest minnesvärda ögonblick var ”när jag fick in tre headshots135 i rad…utan sikte!” och 
förklarar sen att detta är mycket svårt att göra. Ozzie kommer ihåg en liknande händelse där 
han befann sig i en rökfylld korridor med tre motståndare och utan att se något lyckades döda 
alla med en pistol. Twinx har vunnit en turnering på Inferno och berättar att det är hans mest 
minnesvärda ögonblick som FPS spelare. Samtliga respondenters bästa minnen förknippas 
med att göra svåra saker, saker som uppmärksammas av andra och som sällan inträffar igen, 
förmodligen för att det ofta delvis beror på tur. 
 
Även om FPS spel för många framstår som enkla bara skjutspel är våra respondenter inte 
beredda att hålla med. Admir_Boug och Xplosive menar att en del av nöjet är att behöva tänka, 
planera och försöka förutse när och var motståndarna kan dyka upp. När vi frågade vad som 
gör en till en skicklig FPS spelare nämnde Tippx och Ozzie förutom reaktionsförmåga också 
spelförståelse och förmågan att tänka snabbt, ”man måste tänka mycket” och ”man ska sätta 
sig in i motståndarens tankar” menar de. Just denna aspekt av spelet är kanske med 
reaktionsförmågan det viktigaste. De påpekar att nybörjare ofta står vända mot fel håll, går fel 
vägar eller tittat på fel ställen i banan och bara ”kör på”. Emad_Boug och Admir_Boug säger 
”man kan inte bara springa mot öppningen för de väntar där…jag smyger ofta från 
baksidan”. 
 
Innan vi började med våra studier hade vi en slags undermedveten syn på FPS spel som action 
och våldsladdade spel med lite behov av problemlösning eller aktivt tänkande. Vi insåg dock 
efter våra intervjuer med respondenterna att förmågan att förutse fara, tänka som 
motståndaren och planera ens handlingar är den absolut viktigaste momentet i FPS spel som 
Battlefield och Counter-strike. Att varje karaktär i spelet dessutom styrs av en annan verklig 
människa gör det ännu svårare att förutse diverse handlingar och situationer då alla människor 
agerar olika. I många andra spel styrs karaktärerna av datorn vilket gör det relativt lätt för 
spelarna att tids nog bekanta sig med datorns sätt att tänka och på så sätt bemästra spelet. I 
båda Battlefield och Counter-strike kan man alltid få reda på hur pass väl man presterar. Att 
ha s.k. bra ”stats” (statistik) på resultatlistan är väldigt viktigt för många spelare speciellt då 
de spelar mot kompisar. När vi frågar om hur viktigt det är att hamna högt upp i resultatlistan 
säger Admir_boug ”Det är meningen med CS!”. Csikszentmihalyi136 sätter upp fem kriterier 
för att uppnå flow, bland dessa finns. 
 
There should be clear criteria for performance; one should be able to evaluate how well or 
how poorly one is doing at any time. 
 
The activity should provide concrete feedback to the actor, so that he can tell how well he is 
meeting the criteria of performance. 
 
Dessa två punkter möjliggörs med resultatlistan som passar väl in på två av kriterierna som 

                                                           
135 Headshot betyder huvudskott och är enligt våra respondenter det mest effektiva sättet att döda en motståndare 
på, men också det svåraste 
136 Csikszentmihalyi Mihaly Flow1990 : The Psychology of Optimal Experience 
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Csikszentmihalyi menar är viktiga för att uppnå flow. Vidare menar Csikszentmihalyi att: 
 
The activity ought to have a broad range of challenges, and possibly several qualitatively 
different ranges of challenge, so that the actor may obtain increasingly complex information 
about different aspects of himself.  
 
Som vi har förklarat tidigare uppfyller FPS spel även detta kriterium genom att spelare 
frivilligt kan anpassa sin svårighetsgrad. Slutligen anser Csikszentmihalyi att: 
 
It should be easy to isolate the activity, at least at the perceptual level, from other stimuli, 
external or internal, which might interfere with involvement in it. 
 
Vi ville testa denna teori och upptäckte till vår förvåning att den hade en förankring hos våra 
respondenter. Detta upptäckte vi då vi frågade hur viktig kvaliteten av spelgrafiken var. 
Många respondenter menade att den var viktig men inte avgörande och betonade att det inte 
vore bra om spelet såg förverklig ut vilket många börjar göra. Tomten syftade på Counter-
strike och sa ”Det är inte så många detaljer, det är så bra. Grafiken är egentligen dålig. 
Source är egentligen bättre och nyare men jag tycker det är sämre, det är förverkligt”. 
Source heter egentligen Counter-Strike Source och är en nyare förbättrad version av den åtta 
år gamla Counter-Strike. Trots att den är ”förbättrad” i alla avseenden har den betydligt 
mindre spelare än dess föregångare som är åtta år gammal, vilket är oerhört mycket med 
datorspelsmått mätt. C-miley förklarar en del av orsaken ”Det är så många detaljer, om det 
är förverkligt blir det inte bra”. Tomten fortsätter och säger ”Man ser allt i Source, det är 
många fler detaljer, det är för mycket. Sen dör man lättare. Blir man skjuten i armen kan man 
kanske inte skjuta med den, det är inte kul”. Vi kan dra slutsatsen att FPS spelen väldigt väl 
uppfyller minst fyra utav Csikszentmihalyis fem kriterier för flow och bör därför ofta resultera 
i en flow-känsla hos våra respondenter. Därför var det naturligt att vi ville undersöka om 
denna känsla ofta upplevdes av våra respondenter. Det upptäckte vi att de faktiskt inte gjorde 
vilket kan bero på flera anledningar. 
 
Man kan säga att flow innefattar en hel del känslotillstånd, som känslan av att tiden står stilla, 
känsla av kontroll och ett sinnestillstånd där man presterar på en “högre” nivå. Av den 
anledningen passar definitionen av flow in på flera olika begrepp och känslotillstånd. Under 
våra intervjuer upptäckte vi dock att det uppkom ett problem då vi skulle undersöka 
förekomsten av flow hos respondenterna. Då definitionen av ordet är så vag och bred är det 
väldigt svår för våra respondenter att veta vad som definieras under begreppet flow eller hur 
man ska tolka Csikszentmihalyis definitioner. Det uppstår också ett problem om man istället 
för flow använder sig av det svenska ordet ”flyt” som är och ska vara en direktöversättning av 
ordet flow. Dessa två ord verkar dock, hos de personer som är bekanta med begreppet flow, 
inte ha exakt samma innebörd. Vi upptäckte att flyt var ett begrepp som starkt förknippades 
med tur eller sammanträffande vilket inte har något gemensamt med engelska ordets 
motsvarighet. I slutändan handlar det om hur pass väl vi lyckats förmedla Csikszentmihalyis 
tankar kring flow till våra respondenter och hur väl de lyckas tolka de. Vi kunde således inte 
hitta ett samband mellan Csikszentmihalyis kriterier för flow och en förekomst av flow hos 
våra respondenter. Detta kan bero på att definitionen av flow är svår att förmedla till de unga 
respondenterna eller för att de helt enkelt inte upplever flow när de spelar FPS spel. 
 
Verklighetsflykt och kontroll 
 
Mycket av vår teoridiskussion har handlat om spelens möjlighet att få spelarna att glömma 
sina problem och fly vardagen. Vi var väldigt nyfikna på hur våra respondenter skulle se på 
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och tolka denna teori. Vi berättade lite kort vad vissa forskare menade och frågade de om de 
instämde.  
 
Det första vi märkte var att många av respondenterna direkt började tänka efter och inte kunde 
ge ett snabbt svar. Efter en stunds tänkande menade Xplosiv att spelen kan hjälpa en att 
glömma och sluta tänka på att man bråkat med någon vän eller släkting. ”när man sätter sig 
är det svårt att tänka på annat, svårt att slita sig…som att röka”  Han tog också upp ett 
exempel då han var sjuk och hade feber, men då han satte sig framför dator och började spela 
Counter-strike slutade han tänka på febern och hur ont i halsen han hade. Vid det laget 
började de andra också instämma och menade att spelen kan hjälpa en att glömma bort vissa 
problem. 
 
C-miley svarade så här ”Det stämmer på ett sätt. Har man problem i skolan känns det alltid 
bättre att sätta sig framför datan, det kan vara så”. När vi frågar Emad_boug vad hans 
huvudmål med FPS spelande är säger han ”Koppla av och ta det lugnt. Släppa ut sin ilska”. 
Detta stämmer med vad Breitenstein137 menar är en viktig anledning till unga killars intresse 
av våldsspel. 
 
Andra respondenter har svårt att se hur deras spelande kan kopplas till verklighetsflykt. 
Turkle138 menar t.ex. att spelen kan utgöra en värld i sig till vilken spelarna flyr till för att få 
andrum. Twinx menar dock att Counter-Strike inte är en värld i sig utan säger istället ”Inte i 
CS. I rollspel utvecklas i karaktären i CS är det inte samma sak. Där är det mer action”.  
 
Upprepade gånger under våra diskussioner med respondenterna om verklighetsflykt, kontroll 
och identitet börjar de hänvisa till andra spel som rollspel och World of Warcraft och jämföra 
dessa med FPS spel. Enligt vår bedömning verkar respondenterna ha lättare att relatera och 
koppla dessa begrepp till rollspel än FPS spel. Vi får uppfattningen att FPS handlar mer om 
action och spänning än identitetsutveckling och kontroll. Samtidigt får vi intrycket att FPS 
pga. dess höga krav på koncentration, fart och spänning möjliggör för respondenterna att lätt 
glömma vissa problem. FPS spelens utformning och krav på full koncentration kan i viss grad 
kopplas till Csikszentmihalyis139 definition av flow: ”Det finns helt enkelt inget utrymme kvar 
för att man ska kunna oroa sig för alldagliga saker som man annars funderar över. Flow 
befriar individen från att bekymra sig och tvivla på sig själv.” 
 
Interaktivitet 
 
Enligt Frank140 och Turkle141 är interaktiviteten och möjligheten att påverka i datorspel en 
viktig anledning till deras popularitet. Turkle menar t.ex. ”Tv är något man tittar på, 
Videospel är något man gör, något man gör med huvudet”. Många av våra respondenter höll 
med om den teorin och hade relativt lätt att förklara varför de föredrar spel som Counter-strike 
framför TV:n. “Spel är någonting man kan vara med och påverka. TV går inte att påverka, 
man blir trött efter en halvtimme” säger Xplosive.    
 
Våra respondenter tycker alltså mer om att spela datorspel än att titta på TV. En av 
respondenterna tittade aldrig på TV ”Jag tittar inte så mycket på TV, ibland bara på natten 
när jag inte kan sova” menar Ozzie. Övriga kollade på TV mest på vardagar. Man märkte att 

                                                           
137 Breitenstein, O (1989) Datorspelens förtrollande värld, om elektroniska spel 
138 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
139 Csikszentmihalyi Mihaly Flow1990 : The Psychology of Optimal Experience 
140 Frank, Anders 2000 Spelandets roll i framtiden 
141 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
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dessa ungdomar var mer intresserade av spendera sin tid framför datorn än att sitta framför 
TV:n flera timmar i sträck. Det märktes också när vi frågade de vilken deras favorit program 
på TV var. Många hade svårt att nämna några specifika program eller serier de tittat på senare 
tid. Twinx berättade att han ofta tittar på TV när man inte får spela CS för sin mamma. 
 
Samtliga respondenter var eniga om att datorspel är ett medium som de själva kan vara med 
och påverka i allra högsta grad, TV är någonting som sänds ut till konsumenten 
färdigpaketerad.  
 
Alla respondenterna tyckte också att de upplevde mer känslor i datorspel. ”Det är lättare att 
uppleva känslor i datorspel, spel är något man gör” menar Twinx.  
 
Men interaktionen i datorspel handlar inte bara om möjligheten att styra en karaktär genom en 
bana utan också om interaktionen mellan andra spelare. C-miley förklarade: ”vi brukar skicka 
meddelanden till varandra och ibland kan man snacka om man har hörlurar”. Tomten och C-
miley skrattar när de berättar att de ibland sitter hemma i telefon och pratar med varandra när 
de spelar. ”Man kan typ säga var någon kommer och säga gå dit, han gömmer sig där, spring 
ut!”.  
 
Enligt Turkle142 är en del av interaktionen också att kunna anpassa spelet efter sin 
svårighetsgrad, någonting som alla spel erbjuder men också en egenskap som de flesta tv 
program saknar. Ett spel som upplevs som för lätt/svår kan alltid anpassas och göras mer 
utmanande vilket är någonting vi berört under rubriken ”Utmaningar i spelet”. 
 
En annan aspekt av spelandet är också möjligheten att anpassa spelmiljön efter sina egna 
preferenser. Detta börjar så fort spelaren får välja mellan vilken bana han vill spela på till 
vilken soldat han vill styra. Spelarna har också möjlighet att spraya graffiti i spelets banor och 
lämna efter sig sitt personliga tecken och markeringar.  
 
Konsumenter, och i synnerhet ungdomar, har inte möjligheten att interagera och påverka 
händelseförloppet i ett medium som TV. Datorspel ger konsumenten och våra respondenter 
den möjligheten till interaktion och medbestämmande. De kan konstant testa sin skicklighet 
och få positiv respons då de lyckas väl, någonting som inte förekommer i lika hög grad under 
TV-tittande. Vi märkte också hur pass större datorspelens dragningskraft är gentemot TV:n. 
Spooky berättar om hur han alltid riskerar att få skäll från sin mor eftersom han spelar för 
länge. ”Jag brukar få skäll, mamma kan komma in och säga, stäng av annars drar jag ut 
sladden Jag brukar tänka, nu kommer hon komma in när som helst när jag spelat länge” 
säger Spooky. Detta är någonting som flera av respondenterna känner igen.  
Interaktivitet fyller därmed en viktig funktion i ungdomarnas spelande och är en betydande 
drivkraft till spelens popularitet. 
 
 
 
 
Identitet 
 
I vår teoridiskussion nämnde vi hur flera forskare som Turkle143 och Liliequist144 menade att 

                                                           
142 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
143 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
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medier och däribland datorspel i viss utsträckning kan fungera som identitetsskapare. Enligt 
de kan konsumenten börja identifiera sig med karaktärerna på skärmen eller utveckla en egen 
karaktär utifrån sina preferenser. Vi tyckte att det var en intressant teori och ville därför 
undersöka hur pass väl den stämde in på våra respondenter. 
 
Vi frågade våra respondenter om de brukade identifiera sig eller efterlikna karaktärerna i FPS 
spelen. Vi såg inget direkt samband av total identifikation med spelkaraktärerna då våra 
respondenter verkar ha en sund distans till spelen och det som händer inom de. Å andra sidan 
såg vi spår på att spelen ändå lämnar ett visst intryck på ungdomarna. Admir_Boug berättade 
”Vissa i min klass klär sig ut till terrorister och spelar paintball. I Cybertown145 försöker man 
kanske härma CS (Counter-strike)”. Xplosive är lite försiktig när han säger ”Ja ibland. Man 
kanske blir någon man inte är”. Spooky och C-miley skrattar när vi frågar de om de 
identifierar sig med karaktärerna i spelet ”Nej! Inte alls!” men tillägger sen ”En i vår skola är 
galen, han klär sig i militärkläder” och syftar på en bekant som konstant spelar Counter-
Strike och Battlefield. 
 
Vad det gäller identifikationen med karaktärerna i spelet verkar den bland våra respondenter 
vara väldigt begränsad. De försöker i vardagliga sammanhang inte identifiera sig med 
karaktärerna men erkänner ändå en viss härmning av spelet i specifika situationer som liknar 
spelet, som miljön i Cybertown. Många berättar dessutom om andra spelare i deras skola eller 
vänskapskrets som däremot saknar denna distans till spelet och låtit spel som Counter-strike 
påverka nästan varje aspekt av deras identitet och liv. Dessa individer verkar enligt vår 
uppfattning passa väl in det som Turkle146 beskrev som individer som i hög grad förblir i sin 
mikrovärld, men som också enligt våra respondenter är individer som oftast behärskar spelet 
bäst.   
 

Sociala aspekten 
 
Många forskare som Von Feilitzen147 menar att datorspel uppfyller ett socialt behov. Det 
Lazzaro kallar det för ”The People Factor” är alltså en viktig del av spelandet och någonting 
som ofta nämndes av respondenterna. I våra intervjuer har det framkommit att ungdomarna 
inte bara spelar för nöjes skull eller för att fördriva sin tid, utan också för att komma i kontakt 
med andra spelare som kan ge de olika tips och råd. “Jag brukar gå in på olika forum för att 
lära känna andra spelare och diskutera med dem om olika strategier. Vi brukar ge varandra 
tips och råd”. Många nämner att det är kul att man kan se och prata med kompisarna som 
sitter bredvid istället för att behöva skriva meddelanden. ”Då kan man snacka med varandra 
oss lägga upp taktik” säger C-miley. 
 
Vi upptäckte att den sociala diskussionen om spelet även fortsätter efter spelets slut. Vi 
frågade respondenterna om de brukade prata om spelen efteråt. ”Ja, vad man gjorde efteråt, 
saker som har hänt och som kommer hända, fina skills” säger Spooky. 
 
Kommunikationen mellan spelarna stärker banden och samhörigheten. Det är också vanligt att 
respondenterna pratar utanför själva spelsammanhanget “Man brukar träffas efter en match 
eller turnering och snacka taktik” säger C-miley.  Vissa spelare bildar s.k. klaner och spelar 
matcher mot andra lag. ”Det är mer kul att spela med kompisar, då kan man bestämma mer” 
                                                                                                                                                                                     
144 Liliequist Marianne 2000 ”Våp, bitchor och modeliga män” 
145 Cybertown är en slags spelhall där man kan spela en digitaliserad form av paintball med hjälp av laservapen 
och elektroniska vaster som registrerar träffar. 
146 Turkle S. Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket 1984 
147 Von Feilitzen, Cecilia 1976 The functions served by the massmedia 
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säger Admir_Boug. 
 
En viktig aspekt i den sociala biten av datorspelande verkar som Mitchell148 säger vara 
konkurrens. Vi brukar säga ”Fan vad dålig du är, eller brukar anklaga andra för fusk…om de 
kollar på skärmen alltså” säger C-miley. Admir_Boug säger också ”det är mer kul att reta 
nån i samma rum” och berättar också att vissa ofta skryter efteråt om saker som de har gjort i 
spelet. ”Ibland kan man säga, Visst var det kul när jag kniva dig?” säger C-miley. Vissa 
tycker också att det är viktigare att ligga bra till i resultatlistan om man spelar mot kompisar, 
det verkar förstärka behovet av att vara bäst. 
 
Man inser hur viktig den sociala faktorn är för spelarna när Tomten säger: ”Alltså ibland 
skulle jag vilja vara mer med kompisarna och inte spela, men de spelar ju alltid så då gör 
man också det, det är svårt att låta bli…det blir som en ond cirkel”. När vi frågar våra 
respondenter om när de började spela FPS börjar de diskutera om vem som började spela först 
och vem som fick vem att börja spela. 
 
I vår bedömning verkar det sociala umgänget som hör till spelandet i spelhallar bidra men en 
viktig faktor och ger spelandet en annan dimension. Det beror enligt oss på två möjligheter, 
det ena är möjligheten att bilda lag och interagera med varandra vilket bidrar till att 
sammansvetsa gruppen och förstärka samhörighet, en aspekt som Jessen149 betonar är viktig 
speciellt för män. Den andra aspekten är den ökade möjligheten till konkurrens och 
manifestationen av dominans med diverse kommentarer under och efter spelet. Även denna 
företeelse har uppmärksammats av Mahrabian och Wixen150 som menar att känslan av 
dominans är viktig för killar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITEL FEM 
 

Avslutande diskussioner 
 

                                                           
148 Mitchell, E 1985 The dynamics of family interaction around home video games, Marriage and Family 
Review, Vol 8 
149 Carsten Jessen The changing face of children's play culture 2003 
150 Mehrabian, A. & Wixen, W.J. (1986). Preference for individual video games as a function of their emotional 
effects on players 
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I detta kapitel sammanfattar vi en del av våra viktigaste och mest intressanta reflektioner och 
slutsatser. 
 
5 Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka vad FPS spel erbjuder tonårskillar och varför 
de är så populära bland dem. Vi ville ta reda på vilka behov denna produkt uppfyller och vilka 
dess lockelser är. Under arbetets gång har vi kommit fram till att det inte finns ett enkelt och 
kort svar på den frågan. I likhet med vad Johansson151 menar så fann vi att det finns det ett 
antal komplexa och avgörande drivkrafter hos FPS spel. Vi anser också att våra 
forskningsresultat inte kan generaliseras till att gälla samtliga datorspel då många har helt 
olika utformning och således också olika drivkrafter.  
 
Bland våra första iakttagelser fann vi den högre graden av interaktivitet som FPS spel 
erbjuder våra respondenter. Enligt oss kan man definiera datorspel som ett interaktivt 
medium, ett datorspel som inte kräver en delaktighet från spelarens sida är inget datorspel och 
kommer förmodligen aldrig att bli populär som ett sådant. Flera respondenter påpekade direkt 
skillnaden mellan datorspel och TV och uppmärksammade den högre graden av engagemang 
och delaktighet vid användning av datorspel. Samtliga respondenter ansåg att de upplevde fler 
och djupare känslor när de spelade FPS spel jämfört med TV tittande, vilket är något vi antar 
beror på den högre graden av engagemang och koppling till spelet. Interaktiviteten erbjöd 
också våra respondenter en möjlighet att anpassa allt ifrån svårighetsgrad och utseende till 
spelmiljö och val av spelkaraktärer vilket TV:n inte kan. Just denna möjlighet till anpassad 
svårighetsgrad är också viktig för spel som FPS. Flera forskare152 har påpekat att spelarna 
måste kunna spela på ”sin egen” nivå för att uppleva spelet som utmanande och intressant. 
Detta behov märktes även bland våra respondenter som konstant sökte efter större och mer 
motstånd för att inte bli uttråkade av spelet. I vårt tycke verkar känslan av belöning inte vara 
lika stor och betydelsefull i en miljö där spelaren inte utmanas att prestera till sitt yttersta. 
 
När vi lite naivt frågade våra respondenter varför det spelade spel svarade de flesta ”För att 
det är kul!”. Vi ville undersöka vad det var som gjorde spelen så ”kul” att spela och vilka 
andra känslor som låg och dolde sig bakom det svaret. I våra dialoger upptäckte vi att FPS 
spelen till stor del handlade om känslor som spänning och ”action”. En viktig faktor i 
spelandet var behovet att alltid vara på ”spänn” och redo för attack. Hotet från motståndarna 
är alltid närvarande och kräver därför konstant planering och uppmärksamhet från spelarnas 
sida vilket tillför en tänkande och kognitivt utmaning. Denna spänning resulterar i en lättnad 
och glädje över att man överlevt och lett sitt lag till seger, ofta genom att eliminera 
motståndarna. Möjligheten att också vinna eller döda en motståndare genom en skicklig taktik 
och förmågan till att förutsäga den andres taktik leder till att spelaren kan känna sig stoltare 
och en större tilltro i sin egen kognitiva förmåga. Spelen erbjuder dessutom en direkt belöning 
vid bra resultat, genom t.ex. högre rankning på resultatlistan och uppgradering av vapen. 
Denna direkta belöning tror vi är en viktig anledning till FPS spelens popularitet. Till skillnad 
från andra spel där belöningen kan dröja flera timmar eller dagar är den i FPS för eller senare 
garanterad och alltid omedelbar. Detta kan kanske ha att göra med att spelare som känner ett 
omedelbart behov av ”belöning” oftare väljer och föredrar spel som FPS istället för roll- och 
strategispel där belöningen ofta är större men inte lika förekommande. 
 
En intressant teori som vi hade med oss i samtalen med fokusgrupperna var spelens möjlighet 
att erbjuda spelarna en ”fiktiv” kontroll och en möjlighet till verklighetsflykt. Även om denna 
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teori stundtals var svår att förankra i våra respondenters svar, så såg vi en tendens hos några 
respondenter som delvis bekräftade denna teori. Många av respondenterna erkände att FPS 
spel kan hjälpa de att glömma bort diverse problem. De ansåg att det var svårt att tänka på 
någonting annat förutom det som hände i spelet när de satt framför datorn. Vi tyckte att spelen 
för de fungerade som en slags paus från verkligheten, enformigheten och tristessen. Samtidigt 
kunde våra respondenter berätta om deras mer extrema datorspelande vänner, vars relation 
och användning av spel till högre grad förankrade denna teori i verkligheten. Avslutningsvis 
kan vi säga att vi bedömer att FPS spel till en viss grad erbjuder en känsla av kontroll och 
verklighetsflykt till alla individer, dock till olika grad.  
 
Bland alla FPS spelens dragningskrafter upptäckte vi att den sociala faktorn hade en 
betydande roll. I många fall då spelen spelas hemma är denna faktor frånvarande och har 
ingen relevans för spelarna förutom den stundtals aktiva användningen av chatt funktionen 
mellan spelarna. Men den sociala faktorn tillför en viktig dimension och ”krydda” till 
spelandet vilket inte minst bekräftades av våra observationer i spelhallen Inferno men även i 
samtal med våra respondenter. Att spela tillsammans i samma rum tillför en mänsklig faktor 
till spelet som annars saknas när man spelar hemma. Ungdomarna får en möjlighet att umgås, 
uttrycka känslor, kommunicera och samarbeta mot ett gemensamt mål, arbeta som ett lag och 
ge varandra tips och råd men också vänskapligt reta varandra. Vi upptäckte att spelen också 
fungerar som en gemensam mötesplats under rasterna eller efter skolan. Spelen verkar också 
till en viss grad ändrat sättet ungdomarna umgås och leker ni jämfört med förr. 
 
En del av vårt teoretiska underlag handlade om datorspelen som ett verktyg för 
identitetsutveckling. Vi har i vår studie inte kunnat hitta ett tydligt samband mellan 
användandet av FPS-spel och ungdomars identitetsutveckling. Innan vi började uppsatsarbetet 
hade vi den uppfattningen att datorspel är ett medium som påverkar ungdomars 
identitetsutveckling på ett eller annat sätt. Vi fann att våra respondenter inte identifierar sig 
med karaktärerna i spelet och till väldigt begränsad grad försöker efterlikna de. De gånger det 
sker är det mest för lekens skull och har ingen seriös karaktär. Trots att vi bedömer att FPS-
spel inte påverkar ungdomars identitet, ser vi ändå visa tendenser till att man i speciella 
situationer och miljöer som har vissa liknelser med miljön i FPS-spel (Cybertown) i viss mån 
försöker efterlikna händelserna i spelen. Vi bedömer dock att spelarna har en tillräcklig 
distans till spelen för att inte låta sin personlighet påverkas av karaktärerna eller händelserna i 
spelet. 
 
Avslutningsvis kan vi säga att samtliga teorier som vi ämnade testa hade en delvis förankring 
hos våra respondenter. Vi upptäckte att vissa begrepp var mycket lättare att observera medan 
andra inte var lika tydliga och krävde en del tolkning från vår sida. Detta kan bero på flera 
faktorer. För det första är teorierna vi använde inte specifikt utformade efter enbart FPS spel 
utan har en mer generell karaktär vilket kan resultera i att de inte alltid har träffsäkra resultat. 
Den största anledningen tror vi dock ligger i det faktum att vissa av teorierna är svåra för oss, 
som inte är utbildade psykologer att undersöka och få ut ur våra respondenter. Vidare kan vi 
säga att vi upptäckte en del andra intressanta mindre motiv som gör att våra respondenter 
spelar FPS spel. Många menade t.ex. att kvaliteten och våldet i spelen inte var av avgörande 
betydelse. De tyckte att kvaliteten var viktig i den grad att den uppfyllde sin funktion men att 
den inte bör vara för verklig. Detsamma gällde även våldet. Både C-miley och Admir_boug 
påpekade att syftet med våldet inte var våldet i sig utan snarare vetskapen om att man 
eliminerat en motståndare och kunde gå vidare. Blodet var bara ett sätt för de att veta att de 
lyckats med att döda en motståndare och ansåg att mer blod, våld eller verklighetstrogna mord 
hade sänkt spelkvalitén. Dessutom påpekade många FPS spelens simplicitet som den 
avgörande faktorn till deras framgång. När respondenterna ombads beskriva FPS med max tio 
ord kom kommentarer som ”enkel”, ”simpel”, ”snabb att lära sig” och ”alla kan bli bra!” ofta 
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upp. Många tyckte även att den narrativa delen av spelen i FPS var helt oväsentlig då den inte 
påverkade hur de betraktade handlingarna i spelet eller hur de spelade, vilket går tvärtemot 
vad Franke menar är en viktig egenskap för alla spel. Vi tror dock att den narrativa är 
betydligt viktigare i rollspel än i FPS spel. 
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Är valet av lagen viktiga (om man är goda eller onda)? 
 
 
 
Vad föedrar ni, FPS spel eller TV och i så fall varför tror ni att det är så? 
 
 
 
Vad händer om spelet blir förlätt, om ni är för dominerande/om ni förlorar hela tiden? 
 
 
 
Upplever ni mer känslor när ni spelar spel än tittar på TV. Dvs glädje, ilska osv? 
 
 
 
Upplever ni att ni ibland spelar spel trots att det inte är bra för er, att ni har vikitgare saker att 
göra eller att ni får skäll? 
 
 
 
Har ni hört talas om uttrycket ”in the zone”, ”flow” eller ”Flyt” och har ni upplevt den? 
 
 
 
Vad är roligare, att spela hemma eller med kompisar och i så fall varför? 
 
 
 
Brukar ni prata om spel och matcher efteråt?  
 
 
 
Brukar ni till någon grad identifiera er eller försöka efterlikna karaktärerna och händelserna i 
spelet? 
 
 
 
Skulle ni säga att spelvärlden är en värld i sig eller inte? 
 
 
 
Anser ni att spelen kan hjälpa är koppla av och stressa av? 
 
 
 
Brukar ni reta och prata mycket när ni spelar i samma rum? 
 
 
 
Hur viktig är kvaliteen? 
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Vissa forskare påstår att man ibland spelar spel för att komma bort från verkligheten, glömma 
den riktiga världen? Håller ni med? 
 
 
 
Vad är ditt bästa minne av CS/BF? 
 
 
 
Hur pass viktigt är det att man kan se hur bra man presterar i listan och att andra kan se det? 
 
 
 
Vad gör en till en bra spelare? 
 
 
 
Brukar ni anpassa är efter motståndarna om de t.ex. är sämre? 
 
 
 
Vad gör dig glad/ledsen/arg när du spelar? 
 
 
 
Hur mycket spelar ni per dag? 
 
 
 
Om du fick skapa dit eget spel hur skulle den se ut? 
 
 
 
Vad är det som får er att fortsätta spela? 
 
 
 
Vad ditt huvudmål med spelandet, när du sätter dig vid datorn? 
 
 
 
Om du fick beskriva FPS med tio ord, vilka skulle det vara. 
 
 
 
När du hör ord som CS och BF, vad är det för bild som först dyker upp i ditt huvud? 
 
Bilaga 2 
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Inferno spelhall 


