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Sammanfattning 

Onlinespelet World of Warcraft (WoW) erbjuder ungdomar en annorlunda social arena, 
en värld som bara existerar online. Datorspel har blivit en växande underhållning och 
fler ungdomar spenderar en stor del av sin fritid framför datorn. Syftet med denna studie 
var att undersöka hur ungdomarna spelar WoW och om de utnyttjar den sociala 
spelarenan som erbjuds. Genom att belysa spelet WoW, hoppas vi ge blivande 
pedagoger en ökad förståelse för onlinespel som är ett exempel på en växande populär 
fritidsyssla för barn och ungdomar idag. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och 
observationer med sex pojkar i åldrarna 14-19 år. Pojkarna är alla aktiva spelare av 
WoW.  Resultaten visar att sociala mötesplatser inom informationsteknikens arenor 
innebär att de traditionella förväntningarna och de vedertagna identiteterna kan 
överskridas och utmanas. Detta innebär att individen får ett allt bredare fält av 
erfarenheter och därav blir identitetens möjligheter fler. Intervjuerna visade att 
ungdomarnas främsta syfte inte var att skaffa sig kompisar bland de andra spelarna, utan 
att de andra spelarna mest fanns till för deras spelkaraktärer. Målet var att bli bäst! 

Abstract 

The massive multiplayer online role playing game, World of Warcraft (WoW) offers 
young players another social arena, a world only offered to them online. Computer 
games is becoming a growing entertainment for youth today, spending large amount of 
time in front of the computer. The intention of our essay was to investigate how youths 
play  WoW and if they use the social arena offered to them. Looking into the game 
WoW, gives us as future educationalists an increased understanding of online games as 
an example of a growing popular leisure pursuit for children and youth today. We have 
used qualitative interviews including observations with six boys aged 14-19. The boys 
are all active players of WoW. Social meeting grounds in the areas of information 
technology exceed and challenge the traditional expectations and accepted identities. 
This means the individual receives a broader field of experiences making the 
possibilities of the identity expand. The interviews concluded that the main purpose for 
the boys was not to make more friends among other players. The other players were 
used only to enhance their own in game characters. The goal was to become best!     

Nyckelord: 

 WoW, World of Warcraft, datorspel, online, ungdomar, ungdomskultur, socialisation, 
social arena. 
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Inledning 

Ett annorlunda socialt sammanhang  

En av de mest populära fritidssysselsättningarna för ungdomar idag är dator- och 
onlinespel (Ungdomsstyrelsen, 2006). Dagens starkt framväxande ungdomskultur inom 
data- och online spel har sin viktiga orsak i de interaktiva mediernas utveckling. De 
flesta av dagens barn och ungdomar, i Sverige, har inte upplevt en värld utan dator 
och/eller Internet uppkopplingsmöjligheter. Dagens trettioåringar är en hel generation 
som har växt upp med datorspel och de fortsätter med spelandet som vuxna. Dessa 
vuxna är den första gamergenerationen som idag uppfostrar egna barn. Dataspelandet är 
en kulturform som har blivit en livsstil för många ungdomar. Medierådets undersökning 
(Unga och medier, 2005) visar att 90 procent i åldrarna 9 – 11 år spelar dator- och tv-
spel, bland åldersgruppen 12-15 år finns 78 procent spelare. Även Ungdomsstyrelsens 
undersökning bekräftar att datorspelandet är en av de vanligaste 
fritidssysselsättningarna. 26 procent av ungdomarna spelar varje dag eller nästan 
dagligen (Ungdomsstyrelsen, 2006).  

Det finns en stor klyfta mellan den äldre generationen (de som inte är uppväxta med 
datorer och Internet) och den yngre generationen (de som växt upp med datorer och 
Internet) gällande onlinespel och dataanvändandet över huvudtaget. Den äldre 
generationen, t.ex. föräldrar som är vägledande och beslutsfattare för barn och unga har 
ofta svårt att förstå ungdomarnas spel på nätet. Då kan det uppstå problem om 
föräldrarna har lite kunskaper medan barnen blir experter på detta moderna media som 
för föräldrarna fortfarande framstår som nytt och outforskat. Dessa svårigheter i 
förståelsen för barn och datorer bidrar till att den äldre generationen ser stora faror i 
onlinespelskulturen (Papert, 1996).    

Dataspelandet är en betydelsefull aktivitet och kulturform för många unga. Den sociala 
samvaron över Internet kommer till stånd genom att vissa onlinespel kräver samarbete 
med andra (Ungdomsstyrelsen, 2006). Spelarna samplanerar och samlar på sig vapen, 
pengar eller olika egenskaper för att kunna genomföra ett uppdrag tillsammans och 
bildar så kallade ”guilds” (lag) som haft framgång med svåra uppdrag och ofta får 
uppmärksamhet av andra som gärna vill vara med i deras guilds (Ungdomsstyrelsen, 
2006).  

Dataspelet World of Warcraft (WoW) erbjuder en annan social spelarena än den vanliga 
miljön som finns i närheten av barn och ungdomar. Förutom spelarenan möjliggörs i 
spelet ytterligare en social faktor, nämligen andra spelare. Detta ger ytterligare en social 
dimension, eftersom andra spelare inte är styrda av själva spelet, utan kan agera på ett 
helt annorlunda sätt, än förutbestämda monster (mobbs) i spelet. Spelaren kan inte räkna 
ut hur andra enskilda spelare kommer att agera, eftersom dessa karaktärer inte följer ett 
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speciellt mönster som exempelvis monster i spelet, utan ger intrycket av att vara 
invånare i den virtuella civilisationen personen valt att spela i. Vi var nyfikna på hur 
ungdomarna själva såg på WoW som en social spelarena. Att belysa spelet: WoW, ger 
oss som blivande pedagoger en ökad förförståelse för online spel som är exempel på 
växande populär fritidsyssla för barn och ungdomar idag.   

Syfte   

Skolverket menar att skolpersonal bör utveckla och utöka sin kunskap om ungdomars 
socialisering (Skolverket, 2000). Detta kan ske genom ungdomskulturer, som 
exempelvis onlinespel. Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomarna 
spelar World of Warcraft (WoW) och om ungdomarna utnyttjade den sociala spelarenan 
som erbjöds, så som chattkanaler och samspel med andra spelare.  

Frågeställningar  

 

Hur beskriver ungdomarna spelet World of Warcraft?  

 

Betyder spelarna i spelet lika mycket som vänner i verkliga livet (IRL)?  

 

Är det möjligt för ungdomar att vidga sitt sociala nätverk av kompisar genom 
spelet World of Warcraft?   

Tidigare forskning 

Datorn som en social motpol  

Johanssons (2000) avhandling som heter: Kom och ät! – Jag ska bara dö först!, handlar 
om hur barn brukar datorn och deras resonemang om hur de använder dataspel för att 
hitta olika strategier. Johanssons avhandling belyser datoranvändandet ur olika teman; 
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flickor/pojkar (genus), barn och vuxnas förhållningssätt, samspel och konflikter framför 
dataskärmen och även vilka skilda budskap dataspelen förmedlar, som våld och död.   

Johansson är etnolog och forskar vid Göteborgs universitet. Som underlag för det 
empiriska materialet i avhandlingen har hon använt sig av 105 intervjuer med 6 lärare, 
23 föräldrar och 76 barn i åldrarna 6-12 år. Hon har även använt sig av 
deltagarobservationer i skolor och hem, anteckningar samt en fältdagbok från hela 
undersökningsperioden där hon även haft med personliga tankar och reflektioner. Detta 
har insamlats under en fältarbetsperiod av två och ett halvt år. Syftet med hennes 
avhandling är att undersöka vad barn gör med datorer och dataprogram. Hon utgick 
ifrån barnen som aktiva subjekt och ville även se vad barn och vuxna gör med sina 
föreställningar om barn och barndomen, den som aktualiseras i samband med barnens 
datoranvändning (Johansson, 2000).   

Johansson problematiserar barn och ungdomars användande av dataspel som en motpol 
till sociala, existentiella frågor. Hon problematiserar bl.a. datorn som en karaktär med 
egen vilja, där datorn ger beröm när barnen har gjort rätt och samtidigt står som en 
auktoritet i kunnande när de har gjort fel. Även om datorer erbjuder en uppsjö av 
möjligheter, är möjligheterna begränsade till det erbjudna. Det vill säga att även om 
barnen upplever att de har en relation med spelet som sådant, är denna relation 
begränsad till det spel, med just de svarsmöjligheter som i spelet finns att tillgå. Så här 
beskriver Johansson det; ”Inget i mitt material tyder på att just datorn skulle vara lättare än andra 

artefakter att knyta personliga relationer till. Datorn som ting är dock unik på så sätt att den endast utgör 

en av de möjliga relationer som datorn som medium erbjuder.” (ibid. s 35).  

Att vara anonym på Internet  

Genom att skapa sin egen karaktär har ungdomar en möjlighet att skapa sin egen 
subjektivitet på Internet. Därför att de kan utge sig för att vara någon annan och på så 
sätt bli anonyma eller olika sina fysiska personligheter (Johansson, 2000). ”Chatt erbjuder 

nya spännande lekarenor där barnen ges möjlighet att leka med formen för kommunikationen. En parallell 

av tidigare datum kan vara, hur telefonerandets anonymitet ger möjlighet att ”busringa”.”(ibid. s 128). 
Vidare beskriver hon hur barnen hon har intervjuat ser dem de talar med på chatten som 
”nya vänner”. Detta ger ett dubbelt budskap. Å ena sidan är de medvetna om hur enkelt 
de själva kan anonymisera sin person, å andra sidan kan de uppfatta chattpersonerna 
som verkliga. Utöver detta kan de även boka tid med sina vänner för att chatta med 
varandra, men då är de medvetna om varandras alias.   
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Att dö i dataspelet  

Johansson (2000) upplevde det som fascinerande att barnen hon intervjuade å ena sidan 
talade om sig själva som om de spelade och å andra sidan som om de vore 
spelkaraktären själva. Dessa olika förståelser för ”jag” tolkar Johansson som en språklig 
konsekvens. Att använda sig av uttrycket ”jag dog” (ibid. s 217), kan även tyda på att barn 
har svårt att inte tyda gränser mellan verklighet och fantasi. Döden behöver ju inte vara 
oåterkallelig längre, utan en spelare kan ju välja att återuppstå, och därmed blir döden 
mindre skrämmande.   

Identitetsskapande inom cyberarenan  

Hernwall (2001) beskriver barn födda under 1980- och 1990-talet som IT-samhällets 
barn. För denna generation, ”Nät-Generationen”, har den digitala informationstekniken 
alltid existerat vilket inte är fallet med den äldre generationen. Dagens IT-samhälle 
innebär att villkoren för utveckling och identitetsskapande inte ser ut som förr.   

I alla tider har leken haft stor betydelse för individen att laborera med roller och 
identiteter i sin utvecklingsprocess. För dagens barn och ungdomar innebär den starkt 
framväxande teknologin en ny arena där sociologisk utveckling sker. Digital 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) innebär nya former för kommunikation 
och sociala kontakter ”…där digitala kommunikationsverktyg blir språket och den skrivna texten viktiga 

redskap...” (Hernwall, 2001, s 55). IKT ger individen möjligheter att ”leva ut olika dimensioner 

av den egna identiteten.” (ibid. s 56). Att individen kan agera i den digitala arenan innebär 
att identiteten inte behöver vara avgränsat och stabilt genom att individen kan skifta 
mellan olika aspekter av sin identitet. Att skapa identitet blir allt mer utlämnat åt 
individen själv med allt färre givna eller traditionella förväntningar. Idag framhävs 
snarare betydelsen av personlig tillfredsställelse och möjligheter av att lyckas bortom de 
traditionella förväntningarna och tillvägagångssätten för framgång. Hernwall skriver att 
identiteten är en process i ständigt tillblivande i informationssamhällets betraktelse.    

Genom att individen vid användandet av IKT erbjuds möjligheten att presentera sig 

utifrån personliga intressen och intentioner, blir cyberrummet en arena där aktörer 

kan mötas och interagera. Cyberrummets arenor är alltid öppna och tillgängliga för de 

som har tillgång till relevant teknisk utrustning. (Hernwall, 2001, s 215).   
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Sociala mötesplatser inom informationsteknikens arenor innebär att de traditionella 
förväntningarna och vedertagna identiteter kan överskridas och utmanas. Detta innebär 
att individen får ett allt bredare fält av erfarenheter därav blir identitetens möjligheter 
fler. Dessa mötesplatsers kommunikationstillämpningar är väsentliga och har sin 
funktion för identitetens och individens utveckling för dagens ungdomskultur. Hernwall 
(2001) hänvisar i sin bok till Bruckman som utifrån en konstruvistisk teori förstår att 
behovet av att mötas och att utbyta erfarenheter är betydelsefull för individens kultur 
och utveckling. I cyberrummets arena är det möjligt att bygga och skapa sin egen 
kunskap via mötet med omvärlden och dess symboler. I denna virtuella arena är 
möjligheten att ”lära känna” människor det väsentliga inte konkret möte med andra in 
real life (IRL) (Hernwall, 2001). Även Thulin (2004) tar upp socialisation och kontakt 
mönster. Vidare menar Thulin (2004) att även SMS (textmeddelande via mobiltelefon) 
kan vara ett sätt att föra en dialog. En dialog som kan föras parallellt med andra 
vardags-, eller fritidsaktiviteter. ”E-post och instant messenger och SMS är således tre nya vanligt 

förekommande kommunikationssätt i ungdomarnas vardag.” (Thulin, 2004, s 90).  

Spelgemenskap  

Falkner (2007) menar att multiplayerspel, så som WoW, där flera spelare spelar ihop 
erbjuder en interaktion spelare emellan, men också mellan spelaren och spelvärlden. ”Att 

spela multiplayer är i grunden socialt, det handlar om att göra något med andra människor.” (Falkner, 
2007, s 26). Därmed kan spelaren skapa sig en gemenskap online, om spelaren väljer att 
göra så, men valet ligger hos spelaren. Ungdomar har olika sätt att utöva sitt 
dataspelande. De kan välja mellan olika typer av spelrum och olika platser för sitt 
spelande. Spelrum kan vara olika servrar eller olika banor. Gällande platsen kan man 
välja att spela över nätet, stora och små lan, eller hemma mot datorn. Lan är fysiska 
tillställningar där spelarna spelar samma spel i samma rum. Falkner (2007) skriver att 
spelare deltar i lan för att spelandet blir roligare med vänner. Här är det fysiska rummet 
något som inkluderas i spelrummet.   

Att spela mot datorn eller över nätet ger inte det fysiska rummet samma betydelse. De 
som deltar i lan kan kommunicera med sina motspelare och peppa varandra. Det 
förekommer även att man skriker och kommenterar på ett vis som i andras tycke kan 
verka riktigt illa. Falkner (2007) tolkar detta som ett sätt att hålla spelet igång. Det kan 
jämföras med publikens agerande i sportsliga sammanhang. Spelandet får en vidare 
dimension av kontakt med andra kända spelare. En känd spelare kan vara känd endast i 
den virtuella världen likväl som i den riktiga världen.   

Falkner (2007) menar att samspelandet ger en känsla av gemenskap, där spelarna delar 
spelhistoria och minnen från olika matcher. Dessa matcher diskuteras och återskapas 
även under andra tillfällen när spelarna möts. Att kunna påverka i det verkliga livet ute i 
samhället är relativt liten. I online-/rollspel kan däremot spelaren påverka betydligt mer. 
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Den virtuella världens möjligheter att lyckas påverka ger spelaren möjligheter till att 
utveckla sina verktyg även i den verkliga världen menar Falkner (2007) ”Att i ett rollspel 

vistas i en värld i rollen av någon annan, än det jag vanligtvis är, innebär att i samspel med andra få 

möjligheten att pröva sidor av mig själv på ett sätt som inte är möjligt utanför spelet.” (Falkner, 2007, s 
121).   

Unga män spenderar mer tid framför 
datorskärmen än unga kvinnor  

Män i åldrarna 15-24 år spenderar en timme och 50 minuter mer framför datorn än unga 
kvinnor i samma ålder. Både hos männen och kvinnorna ökar datoranvändningen med 
åren, men den ökas mer hos män än kvinnor. (Thulin, 2004). ”Sammanfattningsvis är ålder 

och kön två faktorer som har stor betydelse för den mängd tid som individer i Sverige varje dag tillbringar 

framför datorn.” (Thulin, 2004, s 69). Även Sjöbergs (2002) undersökning visar att flickor 
inte spelar lika mycket dataspel som pojkar. Även om flickorna också tycker att det är 
en rolig fritidssyssla. Flickornas spelande är dessutom begränsat, även om de också talar 
om spel med sina kompisar så byter de inte spel med varandra i samma grad som 
pojkarna. Pojkarna diskuterar även aktivt hur det går för dem i själva dataspelet och kan 
diskutera hur de stiger i graderna. Det gör inte flickorna i samma utsträckning menar 
Sjöberg (2002). Pojkarna bjuder även in sina kompisar med syfte att just spela ett nytt 
dataspel. “Hence, computer games are a frequent topic of conversation among boys and constitute one 

of their activities within peer group. The girls, on the other hand, talk in the interviews more about 

individual forms of involvement such as thoughts and dreams.” (Sjöberg, 2002, s 210).    

Föräldrars negativa inställning till digital media  

Sjöberg (2002) påvisar även  kontrasten mellan barns inställning till digital media 
kontra föräldrars negativa inställning. Det finns både regler och restriktioner gällande 
bruk av tv och datorer för ungdomarna. Det är föräldrarna som bestämmer när 
ungdomarna får tillgång till datorer och tv och även under hur lång tid de får bruka 
dessa media. Sjöberg (2002) har skrivit avhandlingen utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv och problematiserar svenska ungdomars användning av främst 
Internet, men även andra media som är ”screenbased”, till exempel Tv.   

The social uses of Internet are mainly seen in that the medium may be used together 

with a friend or family or when making an appointment to chat with a friend on a chat 

line. But in comparison to television and computer games (especially for boys) the net 

does not seem to be an integrated activity among peers or within the family to the 

same extend (Sjöberg, 2002, s 263). 
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Ovan sätter Sjöberg (2002) närmast likhetstecken mellan tv och dataspel som exempel 
på sociala media, eftersom möjligheten finns att spela tillsammans med vänner. Internet 
beskrivs fortfarande som en mer asocial aktivitet. ”However, a person`s media use is not merely 

a question of physical access but also a matter of psykological and social availabitily.” (Sjöberg, 2002, 
s 19). Här menar Sjöberg (2002) att det inte enbart handlar om att ha tillgång till 
Internet som möjliggör en social arena, för om det inte utnyttjas, så tar inte den enskilde 
emot den sociala arena som erbjuds. Vidare tar Sjöberg upp en liknande frågeställning 
som vi har i denna uppsats, där dataspelet ställs mot kompisar. Hon menar att det i 
gruppen pojkar, så vinner dataspelen framför en träff i verkliga livet, eftersom deras 
kompisar oftast spelar samma spel och därför brukar det sluta med att de spelar det 
dataspelet tillsammans i alla fall. Falkner (2007) ifrågasätter varför föräldrar inte är mer 
närvarande och engagerade i deras barns datorspelande. ”Jag tror att föräldrars oro kommer ur 

okunskap om spelandet och det faktum att media länge lagt tyngdpunkten på beroende och våld när man 

tar upp datorspelande.” (Falkner, 2007, s 164) Föräldrarna ser inte det färdiga resultatet av 
det som sker på skärmen och avfärdar det då som tidsfördriv utan nytta. Bristen på 
omgivningens tillit till datorspelande som fritidsyssla leder till en osäkerhet hos 
spelarna. (Falkner, 2007).  

Litteraturstudier  

Lära genom att göra  

Turkle (1995) tar upp ett exempel på hur en trettonåring spelar datorspel. Turkle sitter 
med medan trettonåringen spelar och efter ett tag meddelar spelet: ”Din orgot håller på att 

ätas upp” (Turkle, 1995, s 85), och då frågar Turkle spelaren om han vet vad det är som 
ska hända. Men spelaren anser att det inte är så viktigt, eftersom han inte anser att han 
behöver kunna eller förstå alla moment i spelet. Han kan ju spela i alla fall. Vid ett 
tillfälle delger han Turkle en förklaring om att det inte spelar någon roll ifall hon inte 
förstod eftersom han inte heller gjorde det. Men han spelade i alla fall av den orsaken att 
han inte trodde att han skulle lära sig hela spelet inom den närmsta framtiden. Detta 
visar att spelaren inte var intresserad av alla moment i spelet, eftersom det inte var 
viktigt att kunna dem för att gå vidare. Spelandet sker här och nu och beskrivs av Turkle 
som ett ”funktionellt spelande” (1995, s 85) där man inte slår upp regelboken först, utan 
istället lär sig av processen. Trettonåringen började lära sig spela datorspel genom tv-
spel. ”Med TV-spel inser man snart att för att lära sig att spela måste man spela för att lära sig.” 

(Turkle, 1995, s 85).    

Ovanstående kan kopplas till Deweys (1980) inlärningsteori. Dewey menar att barn bör 
skapa praktiskt, och sedan se hur resultatet växer fram för att förstå meningen med vad 
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man gjort. Det är filosofin som har legat till grund för hans pedagogiska teorier och 
relationen mellan individ och omvärld behandlas som en dialektisk process. Individen 
lär sig genom sin omvärld menar Dewey. Det är i sociala sammanhang man lär sig hur 
man ska bete sig, uttrycka sig etc. Dewey är känd för uttrycket: ”learning by doing”, 
som betyder ”lära genom att göra” översatt till svenska. Det uttrycket sammanfattar 
hans pedagogiska målsättning och är aktuellt än idag.    

Föräldrars rädsla för nätet  

Föräldrars inställning till datorer är oftast negativ, eftersom de själva inte är tillräckligt 
bekanta med datorn som media. De har som barn inte haft den tiden att leka sig fram på 
datorer som barn som deras barn har, därför framstår datorn som främmande och ett ting 
de inte har full kontroll över (Papert 1996). Papert (1996) menar att för att överbrygga 
denna klyfta, är det viktigt att istället se barnens datorkunskaper som en resurs. 
Samarbete och respekt för varandras lärostilar gynnar båda parter och tids nog inser den 
vuxne också vad barnen kan bidra med. ”Att vuxna är underlägsna barn då det gäller att lära sig 

datorer har blivit något av en kulturell kliché och, som så ofta annars, så har underlägsenhetsstämpeln 

blivit en uppfyllande profetia.” (Papert, 1996, s 18). Ett förslag från Papert (1996) är att man 
som vuxen tillsammans med sitt barn kan konstruera ett spel för att på så sätt börja på 
nybörjarnivå båda två. Även Weller ( 2007)  menar att istället för att vara rädd för 
datorer, bör man välkomna dessa som ett hjälpmedel för kunskapsutveckling.  

Identitetskapande, postmodernism och 
modernism  

Ett annat sätt att tänka på cyberarenan som identitetsskapande kan vara följande: 

Postmodernismen vill röra sig bort från tankarna om barnet som natur och vill istället se 
barnet som ett verb istället för ett subjekt som i modernismen. Detta paradigmskifte 
kallade Carsten Renè Jörgensen för: ”Den språkliga vändningen” (Lenz Taguchi, 2004, s 53).  
Lenz Taguchi (2004) menar att det handlar om ett förhållande mellan språkliga begrepp.  

Modernismen bygger på ett argentiskt (humanistiskt) subjekt som har en predestinerad 
utveckling. I modernismen är barnet ett subjekt och tanken är att barnet ”är” och inte 
”blir”, menar Lenz Taguchi (2004). Även Nordin-Hultman (2004) förklarar den 
modernistiska kunskapssynen:  

Det finns något objektivt och ursprungligt – ett ”original” – av allting, till vilken 

kunskapen kan härledas. Det existerar således i modernitetens kunskapssyn ett 

yttersta meningsgivande (sannings-)ursprung som ger begrepp och kategorier, som 
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t.ex. individ, utveckling, barn och vuxen, sina betydelser. (Nordin-Hultman, 
2004, s 34).   

Postmodernismen vill bort från tankarna om det sanna barnet och dess essens. Istället 
utgår man ifrån att subjektet är ett verb som görs i vår kultur.   

Bronwyn Davies (2003) börjar sin bok med en introduktion i poststrukturalistisk teori, 
som beskrivs som ”…en ram för att förstå relationer mellan personer och deras sociala värld.” 

(Davies, 2003, s 10). Hon menar att människan blir en social konstruktion som skapas 
och omskapas ständigt. Beroende på vilka diskursiva praktiker man deltar och lever i. 
Davies anser att människor genom att leva i olika diskursiva praktiker skapar sin 
identitet (subjektivitet), även genom att ta ställning på olika sätt i livet och i samhället, 
fast vi till viss del blir indoktrinerade som passiva mottagare i den kulturella och 
föränderliga samhällsdiskurs vi lever i.  

Den poststrukturella diskursen tillåter oss att tänka bortom manligt och kvinnligt, på 
grund av att den riktar in sig på konstituerade processer där möjligheten ges att själva 
lägga till mer manligt eller mer kvinnligt. Genom att den ständigt utveckla nya 
diskursiva praktiker kan den poststrukturella teorin göra det möjligt med en mindre 
statisk könsordning. Samhällsdiskursen är ständigt föränderlig och vi väljer vilka bitar 
vi vill ta till oss som individer.   

Vad är medierådet?   

Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om hur 
ungdomar använder sig av media. Syftet är att minska riskerna för skadlig påverkan. 
Det gäller alla rörliga bildmedier, som t.ex. TV, datorspel och Internet (Medierådet, 
2005). Unga & Medier 2005 är en studie om medievardagen för barn och unga i 
åldrarna 9-15 år, baserad på 1425 svar från deras egna erfarenheter. I Unga & Medier 
2005 beskrivs det hur unga själva upplever spel och spelande. Barnen och ungdomarna i 
undersökningen anser övervägande att Tv- och dataspel är roligt, spännande, 
avkopplande, att man lär sig saker och är ett sätt att umgås. Även Thulin (2002) tar upp 
detta i sin avhandling om ungdomars användande av ITK. ”Det handlar t.ex. om datorspel 

(både off- och on-line) och ”nöjessurfande” i olika former, vilket t.ex. innebär att man besöker diverse 

”roliga sidor” på Internet.” (Thulin, 2002, s 95).   
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Rapport från Ungdomsstyrelsen  

Nedan följer röster som Ungdomsstyrelsen tar upp i sin rapport New Game 
(Ungdomsstyrelsen, 2006). Dessa talar för fördelarna med ungdomskulturen gällande 
dataanvändning och det framkommer även att det är fler pojkar än flickor som är aktiva 
spelare och spelande tjejer ses som negativt.   

Ungdomsstyrelsen har gett ut skriften New Game (Ungdomsstyrelsen, 2006), som 
handlar om unga och datorspel. Inför skriften gjorde Statistiska centralbyrån (SCB) en 
enkätundersökning under perioden maj till juni 2005. Syftet var att belysa ungdomars 
upplevelser av sin fritid. Frågorna i enkäten handlade om ungdomars fritidsvanor och 
besvarades av 1580 ungdomar i åldrarna 13-20 år. Enkätsvaren gav ett material som 
man delade in i två grupper: högaktiva datorspelare (de som har uppgett att de spelar 
datorspel varje dag/nästan varje dag) och sporadiska spelare (de som har uppgett att de 
spelar någon/några gånger per år). Av dem som har besvarat enkäten utgör gruppen 
högaktiva datorspelare 25 procent och gruppen sporadiska spelare 17 procent. De 
högaktiva spelarna domineras av killar och de sporadiska spelarna domineras av tjejer. I 
Ungdomsstyrelsen om unga och datorspel ”… diskuteras vilken betydelse ålder och kön har för 

spelandet samt på vilket sätt spelande påverkar upplevd hälsa, hur mycket tid unga som spelar använder 

till träning samt ungas syn på skola och sociala kontakter i förhållande till hur mycket de spelar.”  
(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 13). Analysen av Ungdomsstyrelsens enkätundersökning 
påvisar inte att högaktiva datorspelare skulle ha det sämre än de sporadiska spelarna 
gällande hälsa, motionsvanor, sociala kontakter och inställningen till skolan.   

Enligt Ungdomsstyrelsen (2006) visar inte heller Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring undersökning sämre förhållanden för dataspelarna. 
Undersökningen visar bland annat att barn som är aktiva teknologianvändare, samt att 
datoranvändandet skapar nya relationer mellan barn i olika åldrar och kulturer.  

Martin Bergvall, ordförande i Goodgame (Ungdomsstyrelsen, 2006), säger att i Sverige 
anses det inte rumsrent att spela datorspel. Är spelaren till exempel över 25 år och aktivt 
spelande av datorspel så anses denne töntig. Tjejer har en negativ åsikt om datorspel 
menar Bergvall. Spelande tjejer anses som avvikande. Den äldre generationen har även 
de en negativ syn på datorspelandet. Martin Bergvall anser det märkligt att äldre 
accepterar slötittandet på tv men förnekar interaktivitet i ett datorspel 
(Ungdomsstyrelsen, 2006). Även Johanna Persson på ungdomshuset Aggregat i 
Sundbyberg förklarar att datorspel i sig kan ha ett alldeles eget värde när det gäller att 
uttrycka sig. Här finns en unik interaktiv lekfullhet och dessutom är de färdigheter som 
datorspel kan ge också ett självändamål (Ungdomsstyrelsen, 2006).  

Tech Group skapar olika projekt med syftet att öka förståelsen och kunskapen om 
digitala ungdomskulturer. Till exempel har Tech Group generationsprojektet Möt 
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Framtiden där unga i åldrarna 17–20 år utbildar vuxna i digital ungdomskultur. 
Målgruppen är framför allt politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting men 
även föräldrar, skolpersonal, bibliotekarier och fritidspersonal. Inom projektet vill Tech 
Group bland annat lyfta fram datorspel och visa att datorspel är som vilken annan 
ungdomsverksamhet som helst. Men fortfarande har detta budskap inte riktigt nått fram 
till vuxenvärlden, säger Maria Johansson som är informationsansvarig och projektledare 
på Tech Group (Ungdomsstyrelsen, 2006).  

Pauli Koskimaa är spelrecesent på GoodGame (Ungdomsstyrelsen, 2006)och arbetar 
med att besöka spelevenemang. Fördelen med dessa tillställningar är att de inte går ut på 
att dricka alkohol vilket många andra ungdomshändelser gör. Spelkvällarna har inga 
direkta mål utan deltagarna har ett gemensamt intresse, datorspel, och utövar det. 
Koskimaa anser att spelandet är avkopplande och att den har bättrat på hans 
engelskkunskaper och att datorspelandet även har utvecklat förmågan att lösa 
avancerade problem (Ungdomsstyrelsen, 2006).  
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Metod 

Val av metod och argumentering för val av metod   

Vi har skrivit om ”ungdomsfenomenet”: World of Warcraft ur ett ungdomsperspektiv. 
Eftersom dataspel online har blivit en växande underhållning och fler ungdomar 
spenderar en stor del av sin fritid framför datorn har vi valt att göra kvalitativa 
intervjuer där ungdomarna själva kan beskriva sina tankar om spelet (Bryman, 2002). 
Vi har också genomfört observationer med sex pojkar i åldrarna 14-19 år. Pojkarna är 
alla aktiva spelare av WoW. Vi riktade in oss på ett enda spel, för att inte arbetet skulle 
bli för stort och för att insamlad data skulle bli hanterbar. Vi har intervjuat ungdomarna 
individuellt och i grupp under två olika tillfällen. Dessa omfattade två intervjutillfällen 
och två observationstillfällen. Det tog sammanlagt ca åtta timmar att utföra intervjuerna 
och observationerna.  

Observationstillfällena gav oss en unik inblick i hur ungdomarna använde sig av 
Internet samtidigt som det blev ett betydelsefullt komplement till intervjuerna. Vi gick 
in med nyfikenhet och tog reda på hur de själva uppfattade spelet. Är det en annorlunda 
socialarena eller bara ett rent tidsfördriv?  

Vad är kvalitativ metod?  

Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun som metod varken är objektiv eller 
subjektiv, utan uppstår i den intersubjektiva interaktionen. Detta öppnar upp för mer 
tolkning som närmast skulle kunna beskrivas som diskursorienterad. ”Frågan om 

objektiviteten hos den kunskap som erhålls genom en intervju står i samband med den i västerländskt 

tänkande genomgripande dikotomin objektivism – subjektivism.” (Kvale, 1997, s 66.)  

 I intervjuer får intervjuaren möjlighet att ta del av berättande, till skillnad från en enkät 
där svarsalternativen är få. Ett ultimat förhållande mellan den som intervjuar och den 
som blir intervjuad är att den intervjuade (respondenten) blir en informant och på så sätt 
blir en berättare istället för en som bara ger svar. Den narrativa forskningsintervjun är 
ett försök att få tillgång till andras tankar om hur något kan vara. I enkäter finns det 
oftast ett antal svarsalternativ, men ”svaren” är då givna praktiskt taget innan enkäten är 
sammanställd, eftersom den inte öppnar för annat än underlag för exempelvis statistik 
eller annat underlag, där huvudsyftet är generalisering av fakta. ”Kvalitet syftar på arten, på 

beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur mycket, hur stort, mängden av något” (Kvale, 1997, s 
67).   
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Även Bryman (2002) menar att man genom att använda sig av kvalitativa 
forskningsmetoder, som exempelvis intervjuer istället för enkäter får ett större djup när 
det gäller data för forskningsunderlag. Detta eftersom intervjuaren kommer närmare 
respondenten och försöker uppfatta respondentens värld så som han eller hon uppfattar 
den (Bryman, 2002). Istället för att vara ute efter att generalisera materialet till en 
generell population som man gör vid kvantitativ forskning eftersträvar den kvalitativa 
forskaren en kontextuell förståelse. Detta kan vara åsikter, värderingar och en förståelse 
av respondentens värderingar utifrån den kontext som undersökningen genomförs i 
(Bryman, 2002). ”Man säger ibland att kvantitativa forskare har fokus på människors beteende och 

kvalitativa forskare på den mening detta beteende rymmer.” (Bryman, 2002, s 273). Kvalitativ 
metod brukar även vara kopplad till feministisk form av sensitivitet, menar Bryman 
(2002), eftersom det ger en möjlighet för kvinnor att få sina röster hörda. Att dra 
paralleller från feministisk diskursteori och på detta sätt göra den kvalitativa metoden 
könad beskrivs även av Kvale (1997), där ”kunskapen som relation” (Kvale, 1997, s 47) 
förenar postmodernistiskfeministisk teori med kvalitativa intervjuer som metod.   

Genomförande 

Så här har vi gjort  

Vi startade studien med ett öppet tillvägagångssätt och hade från början inte bestämt hur 
många intervjuer vi tänkte genomföra. Tanken var att om vi behövde ytterligare 
tillfällen för möten med pojkarna avsatte vi mer tid och bokade in ytterligare tider. Vi 
har använt oss av kvalitativ metod (Bryman, 2002). Undersökningen genomfördes 
under två olika tillfällen, då vi både intervjuade och observerade. Sex pojkar i åldrarna 
14-19 år intervjuades i grupp. Observationerna genomfördes även de enskilt och i 
grupp. Det tog sammanlagt ca åtta timmar att utföra intervjuerna och observationerna. 
Tiden, åtta timmar, behövdes för att undvika känslan av stress som skulle ge alltför 
snabba svar. Att svara på frågor om sin egen upplevelse av spelet och huruvida det är 
socialt eller inte visade sig behöva lite mer betänketid.   

Eftersom pojkarna inte hade någon tidigare erfarenhet av liknande deltagande ordnades 
en gemensam lunch. Detta för att ge en avslappnad stämning där alla fick bekanta sig 
med varandra innan intervjun. Samtidigt gavs information om uppsatsarbetet. Lunchen 
följdes av en gruppintervju med pojkarna och därefter en observation där pojkarna 
enskilt skulle få visa sitt spelande.   
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Första intervjutillfället genomfördes som en gruppintervju. Pojkarna fick svara på ett 
fåtal frågor som var tänkta som en öppning till en spontan diskussion pojkarna emellan. 
En aktiv diskussion uppkom inte spontant utan vi gav dem istället följande frågor:    

 
Har ni kompisar som ni enbart träffat online?  

 
Har ni kompisar som spelar i verkliga livet?   

 

Brukar ni spela tillsammans?  

 

Vad brukar ni prata om då?  

 

Samtalas/chattas om annat än WoW?  

 

Spelar det någon roll om det är en kille eller tjej, ni spelar med? (Syftar på 
spelaren bakom karaktären i spelet.)   

Under andra gruppintervjun låg fokus på frågeställningarna:   

 

Hur beskriver ungdomarna spelet World of Warcraft?  

 

Betyder spelarna i spelet lika mycket som vänner i verkliga livet (IRL)?  

 

Är det möjligt för ungdomarna att vidga sitt sociala nätverk av kompisar genom 
spelet World of Warcraft?    

Under första observationen fick ungdomarna själva visa sina karaktärer och aktivt spela. 
Vi hade bestämt oss för att bara iaktta, för att se hur pojkarna spelade och för att 
observera hur eller om de utnyttjade den sociala arena som WoW erbjuder. Vi följde 
varsin pojke, och satt snett bakom spelaren så att vi kunde se vad som hände på 
dataskärmen. Vi ville se hur de kommunicerade med andra spelare och vad de i så fall 
kommunicerade om.   

Andra observationen genomfördes tillsammans. Fyra pojkar observerades och var alla 
med i rummet, då en av dem spelade. Alla pojkar fick spela. Även denna gång var vi 
passiva deltagare och satt snett bakom spelaren. Anledningen till att de andra pojkarna 
var delaktiga denna gång var för att vi ville se vilken aktivitet som kunde uppstå mellan 
pojkarna när de spelade.   
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Avgränsningar   

Anledningen till att vi endast intervjuade pojkar i vår studie var för att vi visste att just 
dessa sex pojkar var aktiva spelare av just World of Warcraft. På grund av den knappa 
tiden bestämde vi oss för att intervjua pojkar som vi kände och som fanns i vår närhet. 
Debatten går het idag om spelberoende och särskilt då när det gäller data- och 
Internetspel. För att inte få alltför stor omfattning på denna C-uppsats så behandlas inte 
spelberoende i uppsatsen.    

Etiska förhållningssätt   

Vi följde de rekommendationer HSFR har för etiska principer och regler 
(Vetenskapsrådet, 2002), därför har vi varit tydliga mot medverkande ungdomar att de 
kommer att förbli anonyma. Därför har vi avidentifierat deltagarna. Deltagandet har 
varit frivilligt. Vi har även berättat syftet för våra intervjuer och observationer och att 
inhämtat forskningsmaterial därifrån faller under automikravet (Hartman, 2003).   

Fakta om multiplayer online spelet: 
World of Warcraft  

Nedan följer en beskrivning av spelet World of Warcraft för att tydliggöra spelet för 
läsaren. WoW är ett så kallat “massive multiplayer online role playing game”. Den 
fiktiva världen i WoW heter Azeroth, och utgörs av de två stora kontinenterna Kalimdor 
och Eastern Kingdoms. Som spelare kan du ta dig mellan de olika kontinenterna genom 
att åka fartyg eller zeppelinare. De som även köpt expansionen The Burning Crusade får 
även tillgång till den tredje kontinenten Outland. Huvudspelet kostar runt 200 kronor, 
medan tilläggspaketet The Burning crusade ligger runt 300 kr. Sedan följer en löpande 
månadskostnad som spelaren fortsätter att betala så länge denne väljer att fortsätta spela 
spelet. Spelet är populärt och spelas av åtta miljoner spelare världen över, enligt 
hemsidan: http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/guide.html. Det finns även 
böcker om själva spelet, där spelaren kan läsa om spelets historia. Böckerna är 

http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/guide.html
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rollspelsböcker, där läsaren kan leva sig in spelets bakgrund. Det finns många böcker 
som bygger på Warcraft-serien (en föregångare till datorspelet) för den som vill 
förkovra sig.   

Det finns två olika sidor att välja på: Horde eller Allience. Dessa två fraktioner strider 
mot varandra.   

Väljer spelaren Allience  ska spelaren vidare välja mellan raserna: Human, Gnomes, 
Dwarf och Night Elf.  

Om spelaren istället väljer att spela Horde, finns raserna: Orc, Tauren, Troll och 
Undead  att välja på. 

    

Om spelaren har köpt expansionspaketet The Burning Crusade får spelaren även 
möjlighet att gradera (levla) upp sin spelare till 70, annars är högsta graden (leveln) 60. 
Då får spelaren även tillgång till två andra raser, Draneie (Allience) och Blood elf 
(Horde). Spelaren kan även välja vilken klass denne vill tillhöra, samt två valbara yrken. 
Klass kan vara t.ex. präst eller krigare. Exempel på yrken kan vara blomplockning och 
att vara alkemist.   

Hur börjar man spela World of Warcraft?  

Spelaren börjar med att välja server och som svensk spelare finns valen att spela på 
engelska, tyska, franska eller spanska. De flesta svenskar brukar välja att spela på 
engelska. Sedan väljer spelaren vilken typ av server denne vill spela på. Det finns fyra 
olika servrar att välja mellan:   

PVP = Player vs player. Här kan spelaren spela antingen Horde eller Allience på dessa 
servrar. Det finns inga neutrala zoner, där Horde och Allience inte kan döda varandra, 
men det finns separata ”städer” i spelet för både Horde och Allience.   

RP = Role-playing.  Dvs. Rollspel. Här förväntas spelaren leva sig i sin karaktär, och 
tala och uttrycka sig på ett passande, rollspelande sätt.  

(Mer regler: http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/realmtypes.html)  

RPPVP= Role-playing och  player vs. player.  

http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/realmtypes.html
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Normal= Här spelar både Horde och Allience på samma server, dock utan möjlighet att 
kommunicera med varandra. Fokus ligger på att döda mobbs, inte att döda andra 
spelare.   

Genom att välja server väljer spelaren vilken värld denne vill spela i. Dessa kallas för 
realms. Det spelar ingen roll vilken spelaren väljer eftersom världarna ser likadana ut på 
alla servrar. Det är roligast att välja samma server som sina vänner så att spelarna kan 
spela tillsammans och mötas i spelet.   

Sedan väljer spelaren om denne vill spela Horde eller Allience. Efter det kommer den 
roligaste biten, att välja vad karaktären ska heta, hur den ska se ut, kön och vilket yrke 
den ska ha. Det spelar ingen roll för själva karaktären om spelaren väljer att spela man 
eller kvinna för de är helt jämställda i spelet. Det är mest en fråga om tycke eller smak. 
När spelaren väl valt karaktär är det bara att börja spela!  

Spelaren får en animerad introduktion till den värld som spelarens karaktär föds in i 
som level 1. Vilken nybörjarvärld spelaren börjar i bestäms efter vilken ras och klass 
spelaren har valt. Utmärkande för dem alla är att det bara finns låglevel monster 
(mobbs) där och att utmaningarna, så kallade quest, är lätta för att introducera spelet. 
För varje mobb spelaren dödar, får spelaren ”xp” som står för experience, det vill säga 
erfarenhet. Ju fler mobbs en spelare dödar, desto mer xp får denne, och stiger på så sätt 
högre i graderna. Genom att utforska världen kan spelaren få kartbitar och upptäcka nya 
roliga platser att spela på. Det är tydlig och färgstark grafik i WoW och spelaren erbjuds 
att spela i bland annat öken och regnskog. I spelet WoW är många uppdrag (quest) 
tillverkade med syfte att genomföras av en grupp. Det gör att spelaren har möjligheter 
att skaffa sig spelkompisar som de kanske inte skulle ha träffat annars i annan kontext, 
eller som ens bor i samma land. Om man har mikrofon kan man till och med prata med 
den andra spelaren samtidigt som man utnyttjar spelets olika chattkanaler.  

Resultat  

Nedan följer resultatet av våra intervjuer som  vi börjar med i kronologisk ordning. Vi 
har sammanställt svaren, eftersom pojkarna svarade ganska unisont. Sedan kommer en 
sammanfattning av resultatet som inkluderar observationerna.   
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Svar på frågorna vi fick under första intervjun  

Har ni kompisar, utanför spelet, som spelar World of Warcraft?  

Pojkarna kände alla någon som spelade World of Warcraft. De visste också vilka som 
spelade bland deras skolkamrater, även om de inte spelade med just dem.  

Brukar ni spela tillsammans? 

Samtliga svarade nej på frågan.    

Vad brukar ni prata om när ni spelar? 

De få gånger de spelade med någon annan pratade de bara om speltaktik. Svaret blev:  
”Spelet.”  

Samtalas/chattas om annat än WoW? 

Nej. ”Nej, varför det?”  

Har ni kompisar som ni enbart träffat online? 

Ja. Spelaren bakom karaktären var inte intressant, endast den karaktär som spelades.   

Spelar det någon roll om det är en kille eller tjej, ni spelar med? (Frågan syftar på 
spelaren bakom karaktären i spelet.) 

Det spelade ingen roll om det var en kille eller tjej. Det var inte intressant, eftersom den 
verkliga personen inte har någon betydelse. ”… man märker inte ifall det är en kille eller tjej, om 

de inte pratar i mikrofon och då så hör man att det är en pipig röst och är en tjej...”   

Svar på frågorna vi fick under andra intervjun  

Hur beskriver ungdomarna spelet World of Warcraft? 

Pojkarna beskrev det som ett rollspel  ”Det är ett rollspel, ett onlinespel…” och fortsatte 
beskriva det som ”... ett annat liv…”. De svarade också att spelet kunde ge någonting, ”... ifall 

man saknar något så blir det som om du köper dig ett annat liv.” ”…en annan verklighet…” och att det 
spelades av fler än bara svenskar  ”..det finns spelare från hela världen…” .  

Betyder spelarna i spelet lika mycket som vänner i verkliga livet (IRL)? 

Här fick vi inte riktigt något svar.  
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Är det möjligt för ungdomarna att vidga sitt sociala nätverk av kompisar genom 
spelet World of Warcraft?  

På denna frågan fick vi skiftande svar, allt från; ”Skulle kunna göra det.”, ”Ja, om man har behov 

av det…”, ”… antar det…”, ”kanske” och ”Nej!”.      

Sammanfattning av intervju- och 
observationsresultatet   

Här följer en sammanfattning av intervju- och observationsresultatet där vi försöker att 
lyfta fram pojkarnas perspektiv. Vi beskriver pojkarnas syfte med WoWspelandet och 
huruvida de tar hjälp av varandra. Även det sociala samspelet beskrivs samt innebörden 
av anonymitet.  

När vi intervjuade pojkarna påtalade de hela tiden hur viktigt det var att bli bäst. Men 
när vi frågade vad som karaktäriserade en bra spelare, fick vi olika svar. En av pojkarna 
svarade: ”...man kan vara bra utan att ha bra saker, om man spelar den bra.” Med ”den”, syftade 
pojken på sin spelkaraktär. Det vi märkte när vi intervjuade pojkarna, var att deras 
främsta syfte inte var att skaffa sig kompisar bland de andra spelarna, utan att de andra 
spelarna mest fanns till för deras karaktärer. Målet var att bli bäst! Genom att utnyttja 
andra spelare i tillfälliga gruppkonstellationer, fick de mer experience (xp) och steg i 
graderna (levlade) fortare, men de såg inget samband mellan det sociala utbytet spelare 
emellan. Alla pojkarna spelar på en engelsk PVP server. Även pojkarnas vänner spelar 
på samma PVP server. Att spela på samma server möjliggör ett socialt samspel. Fokus 
låg på att bli bäst, inte att utnyttja den socialt tillgängliga arenan som dataspelet 
möjliggör för individen. Vi ställde många frågor gällande eventuella spelkompisar, men 
eftersom pojkarna inte skaffade sig spelkompisar på det sättet som vi förväntade oss 
uteblev svaren.   

Pojkarna hade inte behov av att få hjälp av en annan spelare. Dem menade att de går bra 
att spela WoW även om man inte förstår precis allt. Skulle man börja fråga efter allt man 
inte förstår blir det bara avbrott i spelet. En pojke ansåg att andra spelarna inte var 
tillräckligt duktiga. Skulle man vilja ha hjälp av någon annan så skulle det i sådana fall 
vara av en bättre spelare, som hjälper spelkaraktären här och nu. De var inte intresserade 
av att skapa återkommande kontakter i spelet eftersom fokus hela tiden låg på individen, 
inte på det sociala samspelet spelare emellan. Pojkarna utnyttjade inte den sociala 
spelarenan som spelet erbjöd dem, utan fokuserade på att spela sina karaktärer för att bli 
så bra som möjligt. De beskrev det som ”... ett annat liv.”, där man kunde leva in sig i sin 
karaktär i en annan värld.  
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Under observationerna kunde vi inte se något socialt samspel i själva WoW spelet. Vid 
endast ett tillfälle fick en pojke, via spelets chattkanal, frågan ”ska vi göra något ikväll” av en 
skolkamrat. Pojken svarade aldrig på frågan. Pojkarna sa själva att de inte tyckte om att 
prata, eller att det gjorde det, men bara ibland. Det sociala samspelet uteblev eftersom 
pojkarna såg chattkanalen som meningslös. De kunde använda sig av den ibland, men 
då i syfte att gynnas själva. ”... man kan fjäska för någon som är  bra, någon som hjälper en...” På 
frågan om spelarna i spelet hade lika stor betydelse som vänner i verkliga livet (IRL), 
fick vi inte riktigt något svar. Eftersom de inte såg på de andra spelarna som vänner.  

Möjligheten att vara anonym var en annan bra sak med spelet, tyckte pojkarna. Där såg 
de spelet som en arena som öppnade upp för möjligheter. De såg spelet som ett utmärkt 
ställe att öva sig på i flicka-pojke relationer. Där kunde dem pröva sig fram till vad som 
fungerar, i form av dialoger eller genom att verbalt uttrycka sig på olika sätt spelet. 
Även om de hade en kompis online som såg vad de skrev, trodde de inte att kompisen 
brydde sig om vad de skrev till en annan spelare, eftersom ”... då vet dom att man bara skojar.” 

och ”... det är ju bara på skoj, det är inte på riktigt.”    

Att självförtroendet kunde öka genom att spela WoW, hävdades av pojkarna under 
intervjuerna och detta såg vi även under observationerna. Detta går hand i hand med 
pojkarnas egna uttalanden om spelet som ”en annan värld”. ”Jag har blivit mycket bättre på 

engelska!” Så beskrev en pojke sin språkutveckling genom att spela den engelska 
upplagan av World of Warcraft.  ”Min engelska fröken får ge mig svårare läxor, för jag kan redan 

allt.” Med ”allt” syftade han på de klassiska fraser och glosor som gavs till honom under 
engelska lektionerna i skolan. Att ständigt läsa, skriva och bygga upp en praktisk 
språkförståelse gav honom en fördjupad kunskap i det engelska språket, menade han, 
eftersom det gav språket en mening.   

Pojkarna visade oss även filmer som de tillverkat själva. Syftet med dessa var att visas 
upp för kompisar. Efter att vi intervjuade pojkarna visade de oss några filmer. Filmerna 
kommenterades och beundrades.   

Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras och analyseras resultatet av undersökningen. 

Utifrån vår förförståelse är kriterierna för socialt samspel: mellanmänskliga dialoger, 
givande och tagande samt individernas beroende av varandra. När vi observerade 
pojkarna såg vi inget socialt samspel utifrån dessa kriterier. Ett socialt samspel skulle 



  

22

 
mycket väl kunna vara möjligt då pojkarna och deras vänner spelar på samma server. 
Som nämnts under rubriken resultat fick en pojke frågan ”ska vi göra något ikväll” där svaret 
uteblev. Även fast vi hade bestämt oss för att vara passiva under observationerna gick 
en av oss in här och frågade vem det var som ställde frågan för att få veta på vilket vis 
de kände varandra. De var skolkamrater svarade pojken. Pojken påpekade att han inte 
svarade skolkamraten därför att han inte tyckte om att prata via WoWspelets chattkanal. 
Denna spelare var yngre än de övriga i undersökningen. Vår tolkning är att det uteblivna 
svaret kan tyda på att behovet av att vara social online är liten. Thulin (2004) menar att 
ju äldre ungdomarna blir, så avtar själva spelandet av dataspelen och fokus blir istället 
på en mer socialdialog, som chattande med kompisar. Kanske är det så att pojkarna 
kommer att använda sig av chattkanaler mer när de blir äldre eller får större behov av att 
vara sociala online?  Detta bekräftades av pojkarna som intervjuades, där den yngsta av 
dessa ägnade mest tid åt att spela medan den äldsta spelade minst.   

Enligt pojkarna var deras syfte med att spela att bli bäst! Det stora, enligt dem, att bli 
bäst! Efter att ha uppnått målet, vinner pojkarna bekräftelse från sina verkliga (IRL) 
kompisar, när de visar dem spelet. Syftet med att spela är självklart för dem och skiljer 
sig från syftet med vår frågeställning. Därför tolkade vi det som att det blev svårt för 
pojkarna att svara på våra frågor, vilket märktes genom svar som; ”Det bara är så.” En del 
av pojkarna var besvärade och gav oss mycket korta svar. Det kan interpreteras som att 
de ville svara ”rätt svar” och därför uteblev spontaniteten. En annan teori var att de inte 
förstod frågorna och svarade för fort. Trots att pojkarna fick vissa frågor omformulerade 
blev deras svar korta och enkla så som ”ja, nej” och ”kanske, vet inte”.   

Pojkarnas spelande stämde överens med Turkles (1995) begrepp ”funktionellt spelande”. De 
ansåg inte att de behövde förstå allt för att kunna spela spelet. Eftersom själva målet var 
att bli bäst och inte att skaffa nya kompisar genom spelet. Behovet av samspel med 
andra spelare var endast relevant för att den egna spelkaraktären skulle bli bättre. 
Därmed var behovet av spelets bakgrund irrelevant, eftersom de spelade rollspel eller 
levde sig in i den virtuella världen. Fokus låg på karaktären inte miljö, bakgrund eller 
spelet i förhållande till spelets historia. Pojkarna visade oss också sina filmer. Filmerna 
var gjorda med syfte att beundras av kompisar i deras närhet. De var inte tillverkade för 
att utveckla spelandet utan för att visa upp spelkaraktären i en häftig miljö. Där 
spelkaraktärerna visades upp springande med olika inklippta musikstycken.   

Pojkarna, som vi intervjuade, tittade tillsammans med oss på en av filmerna. Filmen  
kommenterades och beundrades. Här såg vi ett socialt samspel bakom skärmen, med ett 
givande och tagande där pojkarna diskuterade, kommenterade och på så sätt gav 
feedback till filmmakaren. Filmmakaren fick både ris och ros, men var mycket stolt 
över resultatet. Återigen speglades pojkarnas behov av bekräftelse.   

Pojkarna såg på dataspelandet som en spännande fritidsysselsättning där behovet av att 
vara social uteblev. Spelkompisar var inte viktiga för dem. Kan det vara för att 
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pojkarnas sociala behov redan var mättat? De gick alla i skolan och hade 
fritidsaktiviteter, nästan varje dag. Kanske var det tillräckligt för dem och WoW 
fungerar i så fall som en avkopplande kanal, där det inte ställs krav på att vara social 
med andra. Det ställs inga krav eftersom alla spelare kan skapa sig en egen identitet.   

Önskan att vara bäst kan reflektera det samhälle vi har, där elitsatsningar får styra i 
många sammanhang. Dessa sammanhang till exempel lagsporter ger inte samma 
utrymme för alla spelare. Tvärtom är det i den virtuella spelvärlden, som WoW erbjuder, 
där varje spelare har en möjlighet att bli bäst.  

Johansson (2000) tar bland annat upp anonymiteten. Genom att vara anonyma i spelet 
WoW kunde pojkarna testa olika identiteter i spelet då de styr sina karaktärer. Därmed 
kan de skapa sin egen subjektivitet (Davies, 2003). Detta kan ses som en träning i 
sociala sammanhang på nätet. Ungdomarna får utforska vad som fungerar innan de 
prövar det i verkliga livet. Att de prövar sig fram anonymt torde vara tryggt eftersom de 
slipper omgivningens krav på perfektion. På det här sättet kan de ”leka” sig fram för att 
nå ett resultat som fungerar. Även om ett par personer i själva spelet vet vem personen 
är bakom spelkaraktären är inte detta så viktigt, eftersom det ofta är okej att ”göra bort 
sig” eller ”larva sig” inför kompisar som vet vem spelaren är.   

Onlinespelet WoW uppdateras ständigt och spelas i en pågående spelvärld som kan 
sägas höra till ett postmodernt perspektiv (Kvale, 1997). Spelaren skapar sitt eget 
subjekt och subjektet utvecklas hela tiden. Spelaren ges möjlighet att välja kön, men det 
finns inga könsspecifika egenskaper som spelaren kan dra fördel av i WoW. En pojke 
kan alltså välja att spela en kvinnlig spelkaraktär och en flicka kan välja att spela en 
manlig spelkaraktär. Därmed suddas könsrollerna ut. Även om de hade en kompis 
online som såg vad de skrev, trodde de inte att kompisen brydde sig om vad de skrev till 
en annan spelare, eftersom ”... då vet dom att man bara skojar.” och ”... det är ju bara på skoj, det är 

inte på riktigt.”  Här bekräftas Johanssons teori om att de kan bli olika sina fysiska 
personligheter (Johansson, 2000) genom att göra sig till någon annan på nätet. Detta 
stämmer överens med Falkners (2007) teori om att den virtuella världens möjligheter att 
lyckas påverka ger spelaren möjligheter till att utveckla sina verktyg även i den verkliga 
världen.   

Weller (2007) menar att man bör utnyttja virtuella kunskapsarenor för att lättare ta till 
sig kunskap. Att sitta i skolbänken och teoretiskt läsa in ett språk var inte lika intressant, 
eftersom det inte gav ämnet något relevant sammanhang, det fanns ingen kontext i 
varför han skulle lära sig det han skulle på samma sätt. ”En fördel med datorer är att man lär 

sig, det framhåller både vuxna och barn. Man lär sig hantera datorn och använda Internet, man lär sig 

fakta med hjälp av datorns program och man förkovrar sig i olika färdigheter.” (Johansson, 2000, s 
82). Detta går hand i hand med pojkarnas egna uttalanden om spelet så som: ”Jag har blivit 

mycket bättre på engelska!” Så beskrev en pojke sin språkutveckling genom att spela den 
engelska upplagan av World of Warcraft. 
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Pojkarna använde sig även aktivt av överslagsräkning när de spelade. Spelet gjorde dem 
tvungna att räkna fram en sannolik uppskattning. Att praktiskt lösa problem genom att 
pröva sig fram till resultatet, är ett exempel på Deweys (1980) uttryck: Learning by 
doing. Ett exempel på detta var att uppskatta hur bra deras egen spelkaraktär (chars) var 
i förhållande till monstret (mobb) de ville döda. Om monstret var ett par levlar över dem 
var de tvungna att beräkna sannolikheten för hur stor chans deras karaktärer hade att 
överleva vid en strid. Däremot är det tveksamt om pojkarna själva uppfattade att det var 
matematik de höll på med medan de spelade upp sin egen karaktär.   

Under intervjuerna framkom det även att ungdomarna satt och spelade ensamma, utan 
vuxen överblick. Föräldrarna ges ingen möjlighet att ge moralisk vägledning, eftersom 
de inte är närvarande. Samtidigt som det upplevs som skönt av ungdomarna själva, 
eftersom de slipper ”tjat”. Vi tror att det är bra, eftersom det då blir en avkoppling för 
ungdomarna som spelar, de slipper krav. WoWspelandet blir självständigt och styrs av 
spelaren där denne kan skapa sin egen subjektivitet (Lenz Taguchi, 2004) i 
cybervärlden. Det finns ingen annan aktivitet där ungdomar lämnas vind för våg på 
samma sätt som i datorspelens cybervärld (Papert, 1996).  

Vårt syfte var att undersöka hur ungdomarna spelar WoW och om de utnyttjade den 
sociala spelarenan som erbjöds. Vi såg inte att ungdomarna använde sig av det socialt 
nätverk som spelet WoW erbjuder. Troligt är att pojkarna inte är i behov av den sociala 
arena som spelet erbjuder. Detta skulle kunna förklaras genom att deras behov av socialt 
samspel blir mättad då de träffar kamrater och vuxna i skolan och övriga 
fritidsaktiviteter. För pojkarna skulle online spelet WoW fungera som ett andrum från 
det sociala deltagandet i det verkliga livet. Vi förstår att olika subkulturer är viktiga för 
ungdomarna där gemensamma intressen kan diskuteras och utvecklas. Att som pedagog 
och vuxen förkasta ungdomars brinnande passioner skulle än mer bidra till större klyftor 
och missförstånd mellan generationerna.  

Att lära sig tänka som en grupp är själva länken mellan individ och grupp menar 
Svedberg (2003), men vi såg inte att pojkarna utnyttjade detta till en social fördel, utan 
för sitt eget vinnande. 

Förslag till vidare forskning  

Nedanstående förslag ser vi som intressanta områden till vidare forskning. 

Ett förslag till en fördjupning av Word of Warcraft – en social arena?  vore att studera 
varför ungdomar inte utnyttjar varandras kunskaper till ett collaborativt lärande. Ett 
annat områden som vore intressant för vidare forskning är att undersöka flickors 
spelande online. Hur använder flickorna chattkanalerna?    
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Bilaga 1   

Förklaring av begrepp/ordlista för World of warcraft:  

Irl: Står för ”in real life”, och betyder verkligheten utanför spelet.  

Ingame: när man kontaktar eller känner någon ingame, gäller detta enbart i spelets egen 
värld.  

Mobbs: Samlingsnamn för alla olika sorters monster som en spelare kan döda.  

XP: Experience, det är vad du får för att döda olika mobbs.  Om du dödar en level 2 
mobb, när du själv är level 1 får du hela 52 Xp! Spelaren har en Xp-bar och vid level 1 
är den 0-400, men den fylls på varje gång du dödar en mobb, tills den är fylld och då 
levlar karaktären, från t.ex. level 1 till level 2. Det är lätt att komma upp i level i början, 
men blir svårare ju högre level karaktären blir. Vid level  67 måste du få hela 753700 
Xp för att fylla hela Xp-baren och på så sätt levla, men då ger å andra sidan varje mobb 
som dödas runt 500 Xp.  

Level: Nivå på spelaren, eller nivåer i spelet. Spelaren börjar på level 1 och slutar på 60, 
eller 70, om man har köpt Burning crusade.  

Gear: Utrustning. Spelarna strävar efter att ha en så bra utrustning som möjligt, för att 
kunna prestera så bra som möjligt i grupp eller själva.  

Instanser: När en grupp, baserad på den enskildes styrka och speciella kunskaper, 
tillsammans utnyttjar varandras styrka för att slåss med en grupp monster, som är för 
svåra för att slåss mot själv.   

Guild: Grupp, som ofta hjälper varandra i instanser och i många fall känner varandra 
IRL.  

Raid: Många spelare intar en plats tillsammans.   

Epics: Åtråvärd utrustnings som man i många fall enbart kan få som spelare genom att 
göra instanser eller svåra quest.  

Quest:  Uppgifter, ibland svåra gåtor eller serier av gärningar som ska utföras av 
spelaren, enskilt eller i grupp.   

Group: En grupp spelare som tillsammans dödar ett eller flera mobbs.  
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Bilaga 2  

Noob: Nybörjare, används som beskrivande, nedlåtande, term av andra spelare som vill 
nedvärdera någons spelinsatser.  

k/kk: Okej.  

Imba: T.ex. En spelare är imba, det betyder det samma som bäst/oövervinnelig.  

Loot/drop: Mobbsen ”droppar”, läs tappar saker efter att de dött, dessa saker kallas 
loot. Mobbsen man dödat innehåller loot, om man går fram till dem och tar dessa, så 
kan man få olika belöningar, t.ex. ett svärd eller blomma.   

LAN: Datapartyn med LAN; Ungdomar sammankopplade i dataspelsvärlden via lokala 
nätverk, Local Area Networks.   

Lfg: “looking for group” skrivs i chatten när man letar efter en ”pickupgroup” för ett 
specifikt quest eller ändamål.    
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