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Abstract 

The phenomenona MMORPG-games – a qualitative study on MMORPG-games effects 
on the players life 

 
The aim of this study was to shed lights on what it is that makes some people play 
MMORPG-games, get a insight in how a gamers social network can look like and how the 
game can change the players everyday life. To acchieve this aim the authors carried out four 
individual interwievs with MMORPG-players. These interwieves was hermeneutic interpreted 
with the socialantropology networkstheory, roletheory, social identitytheory and the entirety 
was interpreted with the concept: “the late modern society”. 
 
The conclusions that was found were that the games helps the players to handle their 
everyday life and has a condition for the players to produce relationships with other players. 
The study also reviled that the games can have different effects on the players and the 
amplitude of the effects depends on how deep the players involve themselves into the games. 
Furthermore the study showed that the players has a possibility to create identities in the 
MMORPG-games but it also showed that there are a conflict between the gameworld and the 
physical life where the gameworld is understood as the “secondary world”.  
 
Keywords: MMORPG-game, social network, identity, everyday life, gameworld, physical 
life 
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1. Inledning 

1.1 Vad är MMORPG-spel? 
MMORPG-spel är en genre bland datorspel och står för ”Massively Multiplayer Online Role-
Playing Games”. Dessa spel hamnar oftast inom genren fantasy men ibland kan spelen även 
komma in inom genren sciencefiction. Spelvärldarna är oftast stora, detaljerade och grafiskt 
avancerade. (Aupers, 2009, s. 1f) Det populäraste MMORPG-spelet är WoW (World of 
Warcraft) som har mer än 11,5 miljoner prenumeranter världen över (Blizzard, 2008).  
  

1.2 Hur går spelandet av MMORPG-spel till? 
Hur de olika MMORPG-spelen spelas varierar från spel till spel och denna skildring är bara 
en förenklad översiktsbild av hur det oftast går till. Det som dock är gemensamt för dessa spel 
är de sociala förutsättningarna för spelarna och kravet på samarbete för att kunna komma 
vidare i spelen.  
 
Det finns flera hundra olika slags MMORPG-spel. När man som spelare bestämt sig för att 
spela ett spel behöver spelaren oftast teckna en prenumeration på spelet. Detta innebär att 
spelaren får betala en viss summa (oftast mellan 50-150 kr) varje månad för att kunna spela 
online, alltså på Internet. På varje spelprenumeration är det oftast på så sätt att en spelare kan 
skapa ett visst antal spelkaraktärer. Om spelaren vill kunna skapa fler spelkaraktärer behöver 
spelaren teckna ytterligare spelprenumerationer.  
 
Det första steget i spelen är vanligtvis att utveckla den spelkaraktär som man vill spela med. 
Oftast kan spelarna själva välja namn, ras, kön, utseende och klass på spelkaraktären. Beroende 
på vilken ras och klass som väljs kan spelaren oftast komma åt olika egenskaper (magi, olika 
slags vapen, uthållighet, intelligens, styrka osv.) som karaktären kan få. Beroende på rasen, 
klassen och vilka egenskaper man ger åt sin spelkaraktär utvecklas karaktärerna olika och olika 
spelstilar kommer även fram. I t.ex. WoW (World of Warcraft) kan en spelare välja att spela en 
spelkaraktär som tillhör rasen ”night elves” med klassen ”hunter”. Spelkaraktären kommer då få 
tillgång till vissa vapen som t.ex. pilbågar, dolkar och stavar och bör då spelas på ett sätt som 
gynnar de vapnen som spelkaraktären har. I detta fall bör spelkaraktären ha ett visst avstånd från 
de monster som skall dödas. I vissa spel finns det ännu mer saker som kan väljas för 
spelkaraktären såsom yrken och olika talanger.  
 
Själva spelet går oftast sedan ut på att utföra de uppdrag som finns inom spelvärlden och få 
spelkaraktären att gå upp i level. I början av spelet är det oftast lätt att gå upp i level men när 
spelkaraktären kommer upp i en högre level blir spelet svårare, mer krävande och tar mer tid. För 
att spelkaraktären skall gå upp i level krävs det att spelkaraktären samlar på sig erfarenhetspoäng 
och detta sker oftast genom att döda vissa monster och därmed utföra uppdrag. Till en början kan 
spelaren klara sig själv och kan spela ensam men ju högre level spelkaraktären har desto mer 
samarbete krävs med de andra spelarna för att kunna döda monster och klara av uppdragen. Då 
detta samarbete mestadels är avgörande i spelen kan spelaren gå med i guilds vilka är olika 
grupper eller sammanslutningar av spelare som spelar och raidar tillsammans. Raid eller raiding 
innebär att spelarna bestämmer en viss tid då de tillsammans går ut till t.ex. en skog eller en 
grotta och dödar de monster som finns där, antingen för att de behöver det för ett uppdrag eller 
för att de vill samla på sig erfarenhetspoäng.  
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1.3 Problemformulering 
I det offentliga samhället kan det finnas en uppfattning om MMORPG-spel som något 
skadligt och som något som kan leda till att personer som spelar dessa spel fastnar i ett slags 
beroende av spelen. Denna uppfattning bidrar media till att skapa genom att enbart skildra 
denna negativa sida angående spelen, se exempelvis Olsson (2008, november 17) och Syrén 
(2007, november 21). 
 
Den mediedebatt som finns om MMORPG-spelens skadlighet fick författarna att fundera på 
hur mycket ett spel verkligen kan påverka eller influera en persons liv och vardag? Kan ett 
spel ha en sådan skadlig effekt på en person och dennes liv på det sättet som media skildrar 
det? Om så är fallet, vad har då personerna för anledningar till att spela MMORPG-spel? Är 
det något i spelen som lockar personerna till att tillbringa större delen av sin fritid framför en 
datorskärm eller är det deras verklighet som gör att de känner ett behov av att fly in i en 
fantasivärld? 
 
Vid en första överblick på området fann författarna att forskningen angående datorspelen och 
då främst MMORPG-spelen är ett relativt nytt forskningsområde (för en mer detaljerad 
redogörelse se avsnitt 2.4.1). Forskningen är inte heller speciellt utbredd inom Sverige. Den 
forskning som dock finns på området är främst inriktad på MMORPG-spelen som ett 
fenomen inom barn- och ungdomskulturen. (Falkner, 2007, s. 27f)  
 
Vid en överblick av den internationella forskningen upptäckte författarna en artikel av Yee 
(2006, s. 9) där han har sammanställt en del av den internationella forskningen på området. 
Sammanställningen visar på att datorspelen inte endast är ett barn- och 
ungdomskultursfenomen utan att medelåldern i MMORPG-spelen ligger på mellan 26 och 27 
år. Den visar även på att det finns en spridning inom spelandet som sträcker sig mellan 
åldrarna 11 och 68 år. Många av MMORPG-spelarna har en stabil karriär och familj där 36 
procent är gifta och 22 procent har barn. Endast 25 procent av spelarna är i tonåren och den 
genomsnittliga tiden som spelarna lägger ner på MMORPG-spelen är omkring 23 timmar i 
veckan. (Yee, 2006, s. 9) Detta visar på att det är mycket tid som läggs på spelandet och 
därmed kan en slutsats dras om att spelarna oftast är seriösa i sitt spelande då de väljer att 
spendera all den tiden på spelen.  
 
Denna sammanställning fick författarna att reflektera kring varför det inte finns ett större 
intresse för forskningsfältet inom den svenska forskningen men även varför det finns en tanke 
eller föreställning om att datorspelen och MMORPG-spelen främst är ett barn- och 
ungdomskultursfenomen. Den internationella forskningen visar tydligt på att detta inte är 
fallet men ändå verkar den föreställningen leva kvar inom den svenska forskningen.  
 
Författarna började även fundera på varför detta område inte är större inom det sociala 
arbetets forskning inom Sverige idag. Författarna tycker att det är viktigt för det sociala 
arbetet att utforska och finna kunskap om nya kulturer som etableras inom samhället. 
Datorspelskulturen är en relativt stor och populär kultur, både världen över men även inom 
det svenska samhället men förbises oftast inom det svenska sociala arbetet idag. Detta kan ses 
som något oroande då man som socialarbetare kan möta MMORPG-spelare i flera olika 
aspekter av sitt arbete och därmed kan behöva känna till den kultur som de rör sig inom för att 
kunna bemöta dem på ett professionellt sätt. Men det kan även vara bra för socialarbetarna att 
veta vad spelarna lär sig av spelen eller får ut av dem men även vad spelandet kan föra med 
sig för problem för att på så sätt veta hur de skall ställa sig gentemot spelandet.  
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Alla dessa frågor och funderingar ledde fram till att författarna formulerade ett syfte för 
uppsatsen vilket sedan även resulterade i tre frågeställningar. Den första utgångspunkten som 
bestämdes för uppsatsen var det faktum att författarna inte ville begränsa sig till att undersöka 
MMORPG-spel ur ett barn- och ungdomsperspektiv utan de ville även få in ett 
vuxenperspektiv på fenomenet i forskningen.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa vad det är som gör att vissa personer börjar spela 
MMORPG-spel, få en inblick i hur en MMORPG-spelares sociala nätverk kan se ut samt på 
vilket sätt spelandet kan ha förändrat MMOPRG-spelarens vardagsliv. 
 
För att besvara uppsatsens syfte har författarna formulerat tre frågeställningar. Dessa 
frågeställningar är:  

 Vad gör att vissa personer börja spela MMORPG-spel? 
 Hur kan en MMORPG-spelares sociala nätverk se ut? 
 På vilket sätt kan MMORPG-spelet ha förändrat spelarens vardagsliv?  

 
Författarna kommer att sträva efter att få ett vuxenperspektiv samt ett ungdomsperspektiv på 
det undersökta fenomenet, MMORPG-spel vilket leder till att författarna har utgångspunkten 
att MMORPG-spel inte endast är ett ungdomskultursfenomen (se avsnitt 1.3).  
 

1.5 Centrala begrepp 
 
Nedan följer fyra väsentliga begrepp för uppsatsen. För en fullständig begreppslista se avsnitt 
8.3.  
 
Fysiskt liv – författarna kommer att använda detta begrepp när de menar det fysiska livet där 
våra fysiska kroppar befinner sig. Med andra ord kan det sägas att det rör sig om den värld 
som inte är spelvärlden eller andra fantasivärldar. 
 
Vardagsliv – det liv som en person befinner sig i inom vardagen. Skola, arbete, den 
vardagliga fritiden och hemmet kan räknas till vardagslivet. Vardagslivet kan även ses ha två 
aspekter eller dimensioner, dels den praktiska aspekten och dels den sociala aspekten. Det 
praktiska vardagslivet handlar om de praktiska sysslorna som sker inom en persons vardagsliv 
såsom laga mat, äta, städa, duscha, betala räkningar m.m. Det sociala vardagslivet handlar om 
personens sociala umgänge med andra människor.  
 
Virtuella världar – platser där flera användare kan prata och umgås med varandra i realtid 
via Internet. Platserna består av grafiska representationer av olika fantasivärldar. (Jakobsson, 
1999, s. 1) 
 
Spelvärld – MMORPG-spelen utspelar sig i olika spelvärldar som kan ses som en slags 
virtuell värld men den är alltid kopplad till ett specifikt spel. Spelvärldarna är oftast 
avancerade och utvecklade världar.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 
 
För att uppnå uppsatsens syfte och besvara de ställda frågeställningarna har en kvalitativ 
metod använts. Detta då kvalitativa metoder har som syfte att söka efter de modeller eller 
kategorier som på bästa sätt kan beskriva ett bestämt fenomen inom individens livsvärld 
(Olsson & Sörensen, 2007, s. 65). Vidare har kvalitativa forskningsintervjuer använts i 
uppsatsen då de har: ”en unik möjlighet att komma åt och beskriva den levda 
vardagsvärlden” vilket är uppsatsen syfte (Kvale, 2009, s. 44).  
 

2.2 Abduktion  
 
Abduktionen utgår ifrån empiriska fakta men tar samtidigt in de teoretiska 
förföreställningarna. I forskningsprocessen sker det en växling mellan teori och empiri och de 
omtolkas successivt i skenet av varandra. Det empiriska tillämpningsområdet utvecklas under 
forskningsprocessen och samtidigt justeras och förfinas teorin. (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
s. 55f)  
 
Uppsatsen och upplägget av den genomsyras av den abduktiva ansatsen då författarna anser 
att denna ansats kombinerar teori och empiri på ett bra sätt samtidigt som den passar väl 
tillsammans med de valda vetenskapsfilosofiska utgångspunkterna (se nedan). Den abduktiva 
ansatsen har även använts på så sätt att författarna först samlade in empirin och med stöd av 
den valdes sedan teorierna ut. Teorierna har sedan använts för att tolka och förstå empirin. 
 

2.3 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkter 

2.3.1 Socialkonstruktionism 

Människor lever inte bara i en verklighetssfär utan kan röra sig mellan olika verkligheter. Den 
grundläggande verkligheten som människor befinner sig i kan kallas för vardagsvärlden och 
den delar människor med varandra. De andra verkligheterna som människor stundvis rör sig i 
är mer sekundära verkligheter som bland annat drömmens eller fantasins. (Berger & 
Luckmann, 2008) 
 
Det finns en skillnad mellan den ”naturliga verkligheten” och den sociala verkligheten. Med 
detta menas att den sociala verkligheten består av social kunskap vilket styr människors 
handlingar och olika uppfattningar av verkligheten. I sociala processer organiseras kunskapen 
och görs objektiv genom att människor delar med sig av sin kunskap till andra vilket leder till 
att människor kan komma fram till en gemensam bild av verkligheten. Den delade och 
gemensamma kunskapen ligger till grund för människors beteende och detta leder till att 
kunskapen eller uppfattningarna blir legitimerade. Denna legitimering sker genom en process 
som ger uppfattningarna en mening och genom detta ordnas verkligheten till ett organiserat 
och trovärdigt system. (Payne, 2008, s. 29f) 
 
Det är människor som skapar och legitimerar verkligheten men det är även denna bild av 
verkligheten som skapar individerna. Med detta menas att genom socialisering och den 
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samhälleliga påverkan införlivar människor de sociala normerna och kunskaperna som finns i 
denna bild av verkligheten som sina egna. (Berger & Luckmann, 2008) 
 
Det är denna uppfattning om verkligheten som ligger till grund för uppsatsen och den är även 
uppsatsens utgångspunkt. Detta då författarna finner socialkonstruktionismen och dess syn på 
verkligheten som användbar för att bättre kunna förstå det undersökta fenomenet MMORPG-
spel och den verklighet som MMORPG-spelarna befinner och rör sig i. 
Socialkonstruktionismen är även ett användbart verktyg för författarna i hanterandet av de 
olika verkligheterna och uppfattningarna om verkligheten som författarna har stött på såsom 
vardagsvärlden, det fysiska livet och spelvärlden. Dessa är alla olika bilder av verkligheten 
som människor delar med varandra och där socialisering och införlivanden av sociala normer 
sker.  
 

2.3.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken som vetenskapsinriktning handlar om att realisera motiv genom handlingar, 
gester och språk. Med detta menas att det finns en intentionalitet i människors livsmöten. 
Människor får en uppsättning av gemensamma symboler och begrepp vilka utgör verkligheten 
genom att de lever i både ett historiskt och nutida bestämt sammanhang. Tolkning och 
förståelse av omvärlden sker inom denna ram för verkligheten och detta sker huvudsakligen 
genom språket. Människors förståelse och livssyn på tillvaron förmedlas av språket och 
genom språket finns det en möjlighet att förstå andra individer när de på ett likartat sätt som 
vi gör definierar sin värld, sina upplevelser och reaktioner. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 99f) 
 
Kvalitativa forskare kan lära sig att analysera intervjuer som texter genom hermeneutiken. 
Detta möjliggör för forskaren att kunna frångå intervjusituationen och på så sätt kunna lägga 
fokus på den kontextuella tolkningshorisont som förmedlas genom historien och traditionen. 
Detta då hermeneutikens syfte är att nå en gemensam och giltig förståelse av texters eller 
handlingars meningar. Detta sker genom tolkningar och tyngdpunkten läggs på uttolkarens 
förkunskaper kring textens eller handlingens innehåll. (Kvale, 2009, s. 66f) Tänkande och 
förståelse går inte att studera enskilt då det hermeneutiska synsättet menar på att det alltid är 
en människa med tidigare erfarenhet och bakgrund som förstår och tänker någonting (Olsson 
& Sörensen, 2007, s. 100).  
 
Huvudpunkten inom hermeneutikens är att ”meningen hos en del endast kan förstås om den 
sätts i samband med helheten. […] Vi står alltså inför en cirkel, den s.k. hermeneutiska 
cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna.” (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 193) Med andra ord menas det att de olika delarna tolkas utifrån en diffus 
och intuitiv bild av textens helhet. Delarnas tolkning relateras sedan på nytt till helheten för 
att sedan återigen gå tillbaka till de olika delarna osv. Uttolkaren kan få en fördjupad 
förståelse av meningen i texten genom att tolka den med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. 
(Kvale, 2009, s. 226)  
 
Uppsatsen genomsyras av hermeneutiken och används även vid tolkningen av det empiriska 
materialet men den ligger även till grund för författarnas inställning till verkligheten. 
Hermeneutiken användes vid tolkningen av det empiriska materialet på så sätt att empirin har 
delats upp i delar som sedan har tolkats var för sig och sedan har alla deltolkningar 
sammanställts och använts vid en helhetstolkning. Valet av hermeneutiken grundade sig på att 
författarna fann att hermeneutiken passade väl tillsammans med den valda metoden. Dels 
genom att hermeneutiken menar på att språket är ett viktigt verktyg för att förstå verkligheten 
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och omvärlden vilket passar väl tillsammans med de valda kvalitativa intervjuerna då språket 
är något centralt inom dessa intervjuer. Dels passar även hermeneutiken väl tillsammans med 
den valda abduktiva ansatsen som uppsatsen utgår ifrån (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). 
Vidare är hermeneutiken även en fördel då det kommer till att få en fördjupad förståelse av 
intervjupersonernas livsvärld för att uppfylla uppsatsens syfte.  
 

2.4 Urval och datainsamling 

2.4.1 Litteraturstudier 

De sökbegrepp som användes i litteratursökningen var datorspel, dataspel, MMORPG-spel, 
online spel och söktes på antingen ensamt eller i olika kombinationer med begreppen: 
inverkan, sociala aspekter, socialt nätverk, kultur och subkultur. Begreppen användes med 
och utan trunkeringar och översattes även till engelska. Dessa begrepp valdes ut då de ansågs 
ha störst relevans för uppsatsens syfte och de gav blandade resultat i sökningarna. I vissa 
kombinationer gav begreppen stora antal träffar medan i andra gavs inga träffar.  
 
De databaser som användes när litteratur och forskning söktes var Social science citation 
index, Social services abstract, Academic search premier och Google scholar. Sedan har även 
bibliotekskatalogen Libris och det digitala vetenskapliga arkivet Diva portal använts i 
sökningen av litteratur. 
 
Den litteratur som valdes ut var den som ansågs vara relevant för uppsatsens syfte. Vidare 
valde dock författarna att ta med svensk forskning och litteratur som enbart var inriktade på 
ungdomar då den svenska forskningen nästan uteslutande har den inriktningen samt då 
författarna inte ville utelämna den svenska forskningen utan ville få ett större perspektiv på 
fenomenet.  
 

2.4.2 Urval av intervjupersoner 

De personer som har intervjuats är personer som spelar MMORPG-spel idag och har spelat i 
minst ett år och som spelar minst 20 timmar i veckan. Dessa kriterier ställdes upp då 
författarna ville komma åt personer som har spelat MMORPG-spel tillräckligt länge och 
mycket för att spelandet skall ha haft en viss inverkan på deras vardagsliv och för att 
uppsatsens syfte skulle uppnås. Inga specifika åldersavgränsningar ställdes på 
intervjupersonerna då författarna ville få med ett vuxenperspektiv på uppsatsen men även inte 
utelämna ungdomarna. Vidare gjordes ingen avgränsning när det gäller kön i urvalet av 
intervjupersoner då det heller inte funnits någon avsikt att genomföra en jämförelse mellan 
könen i uppsatsen men även för att underlätta sökandet efter intervjupersoner.  
 
Antalet intervjupersoner varierar beroende på hur många intervjuer det krävs för att kunna 
uppnå syftet och besvara frågeställningarna, vilken tid och resurser det finns att tillgå men 
även på lagen om avtagande avkastning. Med det menas att bortom en punkt tillför fler 
intervjupersoner allt mindre kunskap. (Kvale, 2009, s. 129f) Författarna valde att genomföra 
fyra intervjuer vilket ansågs vara tillräckligt för att uppnå syftet med uppsatsen, antalet 
passade den tid och de resurser som fanns att tillgå men även då författarna ansåg att fler 
intervjupersoner inte skulle tillföra någon större mängd ny kunskap. Efter genomförandet av 
intervjuerna fick författarna en bekräftelse på att detta antagande stämde.   
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I första skeendet i sökandet av intervjupersoner lades en förfrågan om personer som ville 
medverka i uppsatsen upp på två olika spelforum för MMORPG-spel. Forum kan ses som en 
slags virtuell anslagstavla och spelforumen är oftast kopplade till olika MMORPG-spel. Med 
detta tillvägagångssätt hoppades författarna på att kunna komma i kontakt med personer i 
blandade åldrar som ville ställa upp på intervjuer. Dock resulterade det i ett mycket svalt 
intresse och författarna var tvungna att finna ett nytt tillvägagångssätt för att komma i kontakt 
med intervjupersoner. I det andra försöket användes författarnas privata kontakter för att hitta 
kontaktpersoner som själva spelar eller har spelat MMORPG-spel. Kontaktpersonerna 
använde sedan sina redan befintliga kontakter för att hitta personer som ville ställa upp på 
intervjuer och som uppfyllde de uppställda kriterierna. Detta tillvägagångssätt kan kallas för 
ett snöbollsurval (Larsson, 2005, s. 103).  
 
Denna strategi resulterade i att författarna fick kontakt med ett antal personer som ville 
medverka. De medverkande intervjupersonerna är de fyra första personerna som författarna 
fick kontakt med och som ville medverka i uppsatsen men de var även de fyra första 
personerna som uppfyllde de uppställda kriterierna för uppsatsens intervjupersoner. De 
utvalda intervjupersonerna var dock alla i vuxenålder och därmed försvann ungdomarna i 
uppsatsens intervjumaterial. Dock kan ungdomsperspektivet ses komma in i uppsatsen genom 
den svenska forskningen som i stor utsträckning skildrar ungdomarnas perspektiv på 
fenomenet.  
 

2.4.3 Intervjuernas genomförande  

Genom att genomföra fyra individuella kvalitativa intervjuer har författarna försökt beskriva 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser rörande det undersökta fenomenet samt skildra 
deras livsvärld (Kvale, 2009, s. 44; Olsson & Sörensen, 2007, s. 65).  
 
När kontakterna med intervjupersonerna hade etablerats inhämtades ett mer formellt samtycke 
till intervjuerna och tider för intervjuerna bokades in i samråd med intervjupersonerna. För att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen fick de själva välja platsen 
för var de skulle genomföras med undantaget att det behövde vara en lugn och avskild plats 
p.g.a. att intervjuerna skulle spelas in samt för att undvika avbrott i intervjuerna. Detta 
resulterades i att två intervjuer genomfördes i intervjupersonernas hem och två intervjuer 
genomfördes i ett grupprum på Socialhögskolan. Ett informationsbrev med mer ingående 
information angående intervjuernas genomförande (se avsnitt 8.1) mailades även över till 
intervjupersonerna i god tid innan intervjuernas genomförande. Sedan kontrollerades det i 
början av intervjuerna att intervjupersonerna hade läst informationsbrevet och de gavs 
möjligheter att ställa eventuella frågor angående informationsbrevet, intervjuerna och 
uppsatsen. Samtycke inhämtades även från intervjupersonerna angående att de 
kontaktpersoner som användes för att kontakta dem eventuellt kan komma att kunna 
identifiera dem i uppsatsen.  
 
Intervjuerna tog mellan en halvtimme och en timme att genomföra. Eventuella fel försöktes 
undvikas genom att det fördes anteckningar under intervjuerna och genom att de spelades in 
på två MP3-spelare. Vid genomförandet av intervjuerna var båda författarna närvarande men 
dock var det endast en av dem som huvudsakligen höll i intervjun medan den andra 
koncentrerade sig på att lyssna och anteckna samt eventuellt komma med någon fråga om det 
var något som missades eller behövdes förtydligas i intervjun.  
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Enligt Kvale (2009, s. 43) skall en halvstrukturerad livsvärldsintervju genomföras med hjälp 
av en halvstrukturerad intervjuguide för att kunna förstå olika teman i den levda 
vardagsvärlden och kan likna ett vardagssamtal men den har dock ett syfte. Detta följde 
författarna genom att intervjuerna utfördes utefter en halvstrukturerad intervjuguide (se 
avsnitt 8.2). Denna intervjuguide fokuserade på några teman och innehöll en del förslag på 
frågor. Under intervjuerna uppkom det dock en del nya frågor som ställdes och fokus låg på 
att följa med i intervjupersonernas berättelser.  
 

2.4.4 Databearbetning och analys 

Intervjuerna skrevs ut genom ordagrann transkribering vilket skedde så fort som möjligt efter 
intervjuernas genomföranden. Författarna delade upp intervjuerna mellan sig och 
transkriberade dem enskilt varefter de läste och lyssnade igenom varandras transkriberingar. 
Detta gjorde de för att i största möjliga mån undvika misstag eller fel vid transkriberingarna 
men det gav dem även en möjlighet att upptäcka och rätta till eventuella fel som gjorts. 
 
Vidare har intervjumaterialet även meningskoncentrerats och meningskategoriserats. 
Meningskoncentrering innebär att intervjumaterialet bearbetas genom att långa uttalanden 
koncentreras och minimeras för att de skall bli mer hanterbara och överskådliga. Men det är 
dock viktigt att se till att innebörden i uttalandena inte förloras. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 
98) Författarna har inte tillämpat meningskoncentreringen fullt ut av den anledningen att de 
inte vill förlora innebörden i uttalandena och berättelserna. Dock har de tagit bort 
upprepningar som inte leder till något, talspråket har gjorts om till skriftspråk och talspråkliga 
uttryck såsom ”liksom” och ”så” har även tagits bort från uttalandena.   
 
Meningskategorisering handlar om att materialet ordnas in i kategorier vilket medför att det 
blir lättare att få en överblick över materialet samt underlättar en jämförelse mellan de olika 
intervjuerna. Kategorierna kan antingen vara utvecklade på förhand eller växa fram under 
bearbetningens gång. (Kvale, 2009, s. 217ff) Författarna började med att använda sig av 
kategorier som hämtades från uppsatsens frågeställningar men under bearbetningens gång har 
även kategorier hittats i intervjumaterialet vilket har lett till att författarna har kunnat dela upp 
materialet i kategorier och underkategorier.   
 
Varje kategori har tolkats för att få fram en deltolkning. Dessa deltolkningar har sedan 
analyserats på nytt för att få fram en helhetsbild av intervjumaterialet. På så sätt har 
författarna fått fram den hermeneutiska cirkeln (se avsnitt 2.3.2) i analysen då den 
hermeneutiska cirkeln menar på att delen endast kan förstås ur helheten och helheten kan 
endast förstås ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). 
 

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

2.5.1 Reliabilitet 

Forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet är det som reliabiliteten handlar om 
(Kvale, 2009, s. 263). Intervjufrågorna i uppsatsen har anpassats till varje intervjupersons 
vokabulär, fattningsförmåga och bildningsnivå för att få så korrekta svar som möjligt. För att 
undvika felaktiga svar från intervjupersonerna i uppsatsen har upprepande och klargörande 
frågor ställts för att se om intervjupersonernas svar har uppfattats korrekt. Det har även 
funnits en strävan efter att intervjupersonerna hela tiden skall vara medvetna om att det är 
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frivilligt att svara på frågorna och att de har möjlighet att när som helst neka till att svara på 
vissa frågor för att undvika felaktiga svar på frågorna.   
 
Slump- och slarvfel vid datainsamlingen och i databearbetningen är grunden till brister i 
reliabiliteten. Men det kan dock även handla om oläsliga eller slarviga anteckningar p.g.a. 
stress, missförstånd under intervjuerna, trötthet, tillfälliga hörfel eller bristande 
uppmärksamhet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 70) 
 
Båda författarna har varit delaktiga och medverkande vid intervjutillfällena för att söka 
undvika fel vid datainsamlingen. Genom detta tillvägagångssätt har förhoppningsvis 
missförstånd, hörfel och bristande uppmärksamhet undvikits. Intervjuerna har även spelats in 
och även det är en strategi för att undvika eventuella fel vid datainsamlingen. Författarna har 
även sett till att det har funnits gott om tid vid genomförandet av intervjuerna och sökt vara 
pigga och utvilade för att minska stressen och trötthet vilket kan leda till en rad olika misstag 
eller fel. Då de flesta intervjuerna har genomförts på eftermiddagen har det dock varit svårt 
för författarna att vara helt utvilade inför intervjuerna. Vidare har intervjupersonerna även 
kunnat påverka valet av platsen för intervjuerna men även tidpunkten för dem, detta då det har 
minskat risken för att intervjupersonerna skall vara trötta, stressade eller ouppmärksamma. 
Dock har de flesta intervjuerna genomförts på eftermiddagen då intervjupersonerna har slutat 
arbeta så inte heller intervjupersonerna har kunnat vara helt utvilade inför intervjuerna men 
dock har det funnits gott om tid vid dem vilket har lett till att det inte funnits någon stress vid 
genomförandena.  
 
Det har även strävats efter att undvika slump- och slarvfel vid databearbetningen genom att 
intervjuerna har transkriberats så fort som möjligt efter intervjuernas genomförande. Andra fel 
vid databearbetningen har även undvikits genom att författarna har delat upp intervjuerna och 
transkriberat hälften var och sedan läst och lyssnat igenom varandras transkriberingar vilket 
har gett möjligheter att rätta till eventuella fel eller misstag.  
 

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om att forskaren verkligen mäter det som den har för avsikt att mäta (Olsson 
& Sörensen, 2007, s. 76). Enligt Kvale (2009, s. 267) skall validering ske under hela 
forskningsprocessen och den är därmed inte kopplad till en specifik del av processen eller 
slutprodukten. Validiteten kan bli beroende av forskarens hantverksskicklighet och förmåga 
att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultatet och upptäckterna. Men det kan även 
inbegripa om forskarens beskrivningar, kategoriseringar och analyser är tillräckliga för att 
läsaren skall ha en möjlighet att skapa sig en tydlig bild av det undersökta fenomenet. (Kvale, 
2009, s. 268) I den kvalitativa forskningen kan validiteten handla om ifall forskaren 
lyckas ”fånga in” det som den har för avsikt och syfte att undersöka. Om man ser validiteten 
på detta sätt blir validiteten mer kopplad till forskarens förmåga att få informationsrika 
beskrivningar från intervjupersonerna och detta förutsätter att intervjufrågorna är utformade 
på ett sådant sätt som möjliggör att de ”fångar in” det som forskaren vill undersöka. (Larsson, 
2005, s. 116f)  
 
Genom flertalet bearbetningar av uppsatsens syfte och frågeställningar fanns redan i början av 
arbetet en god utgångspunkt för att mäta eller ”fånga in” det som uppsatsen har för avsikt att 
mäta eller undersöka. För att detta skulle bibehållas under arbetets gång har bl.a. 
intervjuguiden bearbetats för att de skulle stämma överens med det som önskades ”fånga in” 
men det har även strävats efter att få informationsrika beskrivningar av intervjupersonerna 
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genom att uppmuntra dem till ett eget berättande i intervjuerna. Vidare har även uppsatsens 
resultat och upptäckter kontrollerats, ifrågasatts och teoretiskt tolkats konstant under hela 
arbetet. Strävan har även varit att kunna presentera en så klar och tydlig slutprodukt som 
möjligt som innehåller utförliga och detaljrika beskrivningar av det undersökta fenomenet för 
att möjliggöra för läsarna att skapa sig en tydlig bild av fenomenet, vilket författarna hoppats 
att de har lycktas med. 
 

2.5.3 Generaliserbarhet 

En fråga som ständigt ställs inom den kvalitativa forskningen är huruvida det går att 
generalisera resultaten från en studie, detta då det oftast brukar komma upp invändningar om 
att materialet eller intervjupersonerna i de kvalitativa forskningarna är för få. Men en 
forskares intresse av att generalisera sina resultat blir beroende på vilket perspektiv forskaren 
har. Humanistiska forskare har nämligen en uppfattning om att varje situation är unik och de 
är därmed inte intresserade av generaliseringar av sina forskningsresultat. En behavioristisk 
forskare däremot söker i sin forskning universella lagar för beteendet och därmed söker de 
behavioristiska forskarna efter resultat som går att generalisera. (Kvale, 2009, s. 280) 
 
En form av generalisering som används flitigt inom den kvalitativa forskningen är s.k. 
analytisk generalisering. Denna generalisering innebär att huruvida resultaten från en studie 
går att använda som vägledning för vad som kan komma att ske i en annan situation är något 
som skall tas reda på genom en överlagd bedömning. Denna bedömning skall ske genom en 
analys av likheter och olikheter mellan de två olika situationerna. Det finns en form av denna 
analytiska generalisering som kallas för den läsarbaserade analytiska generaliseringen. Den 
innebär att forskaren ger detaljrika och kontextuella beskrivningar av studien och sedan 
lämnar forskaren företräde åt läsaren att genom dessa beskrivningar själva bedöma huruvida 
studien går att generaliseras till en ny situation. (Kvale, 2009, s. 281f) 
 
Som det tidigare har nämnts (se avsnittet 2.5.2) har det genom hela arbetet funnits en strävan 
efter att ge detaljrika och utförliga beskrivningar av det undersökta fenomenet och uppsatsens 
tillvägagångssätt. Genom att använda denna strategi har författarna försökt möjliggöra den 
läsarbaserade analytiska generaliseringen för läsarna. Detta innebär att det lämnas företräde 
för läsarnas egna bedömningar av uppsatsens resultat och dess eventuella generaliserbarhet i 
en ny situation. 
 

2.6 Etiska överväganden 
 
Denna uppsats har i sitt tillvägagångssätt och genomförande tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa forskningsetiska principer kan delas in i 
fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidientialitetskravet samt 
nyttjandekravet. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 442) 
 
Det första kravet är informationskravet och detta handlar om att intervjupersonerna skall 
informeras om deras uppgift i studien samt om villkoren för deltagandet. Vilket innebär att 
deltagarna kan behöva få information om bland annat att deras medverkan är frivillig, att de 
har rätt att avbryta sin medverkan om de vill, undersökningens syfte och tillvägagångssätt, 
eventuella risker för obehag och hur forskningsresultaten kommer att offentliggöras. 
(Esaiasson et al., 2003, s. 442f)  
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Det andra kravet är det som kallas för konfidientialitetskravet vilket syftar till att se till att 
deltagarnas anonymitet bevaras. Detta innebär att forskaren och all personal inom 
forskningsprojektet har tystnadsplikt angående etiskt känsliga uppgifter om identifierbara 
personer. Kravet innebär även att dessa etiskt känsliga uppgifter skall förvaras på ett sådant 
sätt som förhindrar obehörigas tillgång till materialet. Kravet innebär även att uppgifter i 
avrapporteringen som kan leda till en identifiering av deltagarna skall undvikas. (Esaiasson et 
al., 2003, s. 445f) 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att utan påtryckningar eller påverkan själva få 
bestämma angående sin medverkan i undersökningen. Detta innebär att samtycke från 
deltagarna bör inhämtas innan undersökningen genomförs men även att deltagarna när som 
helst bör ha möjlighet att kunna dra tillbaka sin medverkan i undersökningen samt få material 
struket ur undersökningen i den mån det är möjligt. Inte heller i deltagarnas val angående att 
dra tillbaka sin medverkan skall de behöva utsättas för några påtryckningar eller påverkan i 
sina beslut angående att dra tillbaka sin medverkan. (Esaiasson et al., 2003, s. 443ff) 
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att uppgifter som har insamlats för 
forskningsstudien endast får användas till forskningsändamål (Esaiasson et al., 2003, s. 447). 
 
Dessa krav har noga övervägts under hela uppsatsens arbete men i framförallt genomförandet 
av intervjuerna blev dessa krav viktiga för att undvika eventuell kränkning eller obehag för 
intervjupersonerna. I resultatredovisningen har dessa etiska principer eller krav även kommit 
in under noga övervägande för att undvika utelämnande av detaljer om intervjupersonerna 
vilket hade kunnat medföra en identifiering av dem. 
 
Vidare har hänsyn tagits till dessa krav genom att intervjupersonerna fått tillgång till ett 
informationsbrev (se avsnitt 8.1) innan deras deltagande i intervjuerna inleddes. Detta 
informationsbrev innehöll information angående syftet med uppsatsen, frivilligheten i 
deltagandet, praktisk information om hur intervjuerna skulle gå till, intervjupersonernas 
anonymitet, uppsatsens användande, att allt insamlat material skulle förstöras efter uppsatsen 
färdigställande samt information om hur samtycke till intervjuerna skulle inhämtas.  
 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 MUD – föregångare till MMORPG-spel och virtuella världar 

Det första MUD:et kallas för MUD1 och skapades 1979-80 (Pargman, 2002, s. 122f). MUD1 
kan anses vara föregångaren till MMORPG-spelen men även till andra genrer av ”multiuser-
spel” (Mortensen, 2006, s. 411). 
 
MUD (Multi User Dungeon) utvecklades från textbaserade interaktiva äventyrsspel för 
datorer som var utformade för endast en spelare. De kan ses som både ett spel och ett 
datorsystem och det specifika med MUD är att de tillåter många användare att på samma gång 
träffa varandra på Internet. MUD:en kan bestå av olika platser eller rum där användarna kan 
röra och orientera sig i och kommunicera med andra användare med hjälp av textbaserade 
meddelanden som skickas till varandras datorer. Interaktionen i MUD:en utformas på ett sätt 
som framställer platserna eller rummen som att de vore en verklig plats. (Pargman, 2002, s. 
117-121) 
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Virtuella världar kan ses som en vidareutveckling på MUD:en och MMORPG-spelen kan 
anses tillhöra dessa virtuella världar. Dessa världar eller virtuella miljöer kan ses som platser 
som möjliggör för flera användare att koppla upp sig på Internet och umgås och prata med 
varandra i realtid. De virtuella världarna försöker förstärka känslan av att användarna befinner 
sig på samma plats genom att en grafisk representation av fantasivärldarna skapas. Dessutom 
har varje användare har ett grafiskt objekt som skall representera dem i fantasivärldarna. De 
virtuella världarna eller miljöerna ger användarna tillfälle att utforska dessa världar men det 
främsta syftet som de har är att erbjuda möjligheter till interaktion mellan användarna. 
(Jakobsson, 1999, s. 1ff) 
 

3.1.2 Datorspelsforskningens utveckling och bredd 

Datorspelsforskningen kan anses ha sin början i och med lanserandet av 
onlinetidskriften ”Game Studies” vilket skedde år 2001. Denna tidskrift anser att 
datorspelsstudier är ett akademiskt och internationellt forskningsfält. Dock har forskningen på 
detta område inte blivit speciellt utbrett inom Sverige. (Falkner, 2007, s. 27f ) 
 
Den svenska forskningen som finns på området kan delas in i tre områden. Dessa tre områden 
är: game studies, interaktionsdesign samt barn- och ungdomskultursforskning. Game studies 
inriktar sig på forskning om olika spelkulturer, om spelarna samt om innehållen i spelen. 
Detta forskningsområde kan ses som det äldsta inom datorspelsforskningen. 
Interaktionsdesign handlar mer om hur spelen bör designas för att öka spelarnas upplevelser 
om att spelen är roliga och lätta att förstå. Inom barn- och ungdomskultursforskningen går det 
att särskilja två områden. Det första området granskar spelandet ur ett psykologiskt perspektiv 
och det andra området fokuserar på spelarnas meningsskapande samt gemenskapernas 
utveckling kring spelandet. (Falkner, 2007, s. 27f ) 
  

3.2 Tidigare forskning om problematiskt spelande 
 
Den forskning som återfinns i uppsatsen har flera olika begrepp på fenomenet problematiskt 
spelande trots att de i princip tar upp samma fenomen. De begrepp är problematiskt spelande, 
dataspelbeorende, problematisk konsumtion och beroende av MMORPG-spel. Det begrepp 
som författarna har valt att använda sig av i uppsatsen är problematiskt spelande då det är ett 
begrepp som inbegriper mer inom sig än beroende. 
 
Yee (2002) diskuterar i sin kvantitativa studie om problematiskt spelande, att det finns en stor 
grupp spelare som själva definierar sig som beroende av MMORPG-spel. Vidare visar han 
dock på att denna grupp oftast inte alls är beroende av spelen. Han menar på att det 
problematiska spelandet, endast drabbar en liten men signifikant grupp med spelare. Vidare 
jämför han det problematiska spelandet av MMORPG-spel med beroendet av olika substanser 
och finner att ett problematiskt spelande av dessa spel kan i en viss utsträckning leda till 
samma symptom som ett substansberoende. De symptom som han tar upp handlar om ett 
behov av att spela för att kunna fungera normalt vilket kan leda till irritation, oro och ilska när 
spelaren inte får spela. Skol-, hälso-, ekonomiska- och relationsproblem är andra effekter som 
dataspelsberoendet eller det problematiska spelandet kan leda till. En annan viktigt slutsats 
som Yee (2002) drar är att det finns ett samband mellan tiden som läggs på spelandet och det 
problematiska spelandet. Den grupp som kan ses ha ett problematiskt spelande är även den 
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grupp som lägger ner mest tid på att spela, det rör sig om mellan 30 och 40 timmar per vecka. 
(Yee, 2002) 
 
Dataspelsberoende har blivit en vedertagen term för att beskriva det problematiska spelandet. 
Dock finns det problem med denna definition av fenomenet. Nämligen att den forskningen 
som har gjorts på det grundar sig på klassifikationsmanualen DSM:s (Statistic Manual of 
Mental Disorders) kriterier för ”gambling” vilket mer handlar om ett spelande om 
pengar. ”Gambling” eller spelandet om pengar kan ses skilja sig från det problematiska 
spelandet som kan finnas i MMORPG-spelen eller andra datorspel. Diskussioner finns om 
termen dataspelsberoende eller problematiskt spelande skall införas i DSM, men innan det 
sker behövs det mer forskning på området. (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 10f)  
 

3.3 Tidigare forskning om fenomenet MMORPG-spel 

3.3.1 Anledningarna till att spela MMORPG-spel 

Kamrater som spelar är oftast anledningen till att ungdomar börjar spela MMORPG-spel. 
Spelandet blir en virtuell arena där de kan umgås med varandra på fritiden. (Bennerstedt & 
Linderoth, 2007, s. 56) Det som även kan locka ungdomar till datorspelen är att testa sig själv 
antingen i mötet med andra eller i relation till datorspelen men lockelsen kan även finnas i 
möjligheterna att umgås med andra spelare. Den gemenskap som kan finnas inom datorspelen 
kan även för vissa ungdomar vara en anledning till att de spelar men det kan också vara på så 
sätt att gemenskapen är viktigare än själva spelandet. (Falkner, 2007, s. 141f) Den sociala 
interaktionen och den sociala status som finns i spelen är viktiga delar i spelens grupp- och 
samhällsdynamik (se avsnitt 3.3.2). En strävan efter social status i spelen kan ge deltagarna en 
känsla av självförverkligande. (Jakobsson, 2006, s. 107f) 
 
Datorspelande kan ses som ett tidsfördriv eller ett sätt att koppla av på. Det kan även handla 
om att spelarna vill distansera sig från vardagens krav. (Falkner, 2007, s. 218) Yee (2006, s. 
12f) som refererar till Bartles (2003) studie särskiljer på fem huvudkategorier av anledningar 
till att spela MMORPG-spel. Den första kategorin är relationer vilket innebär att spelarna 
tycker att det är viktiga att skapa relationer med andra spelare. Manipulation är den andra 
kategorin och innebär att spelarna utnyttjar andra i spelet för att nå sina spelmål. Undanflykt 
innebär att spelarna flyr från vardagen och verkligheten genom spelet.  Nöjet i att rollspela 
handlar om att spelaren blir uppslukad av spelvärlden eller låtsas vara sin spelkaraktär. Den 
femte och sista kategorin är prestation vilket innebär att spelaren strävar efter vissa specifika 
uppsatta mål och på så sätt få så hög status som möjligt i spelet. (Yee, 2006, s. 12f) Yee (2006, 
s. 13) hänvisar även till Cassell och Jenkins (1998) studie som pekar på att det oftast inte är 
endast en av dessa kategorier som lockar spelare till spelen utan att MMOPRG-spelen 
innehåller en stor mängd av lockande faktorer. Alla dessa faktorer kan ses som en bidragande 
anledning till att spelarna söker sig till spelen. De menar även på att olika faktorer drar till sig 
olika spelare beroende på vad som lockar just den specifika spelaren. (Yee, 2006, s. 13)  
 

3.3.2 Sociala nätverk inom MMORPG-spel 

Bennerstedt och Linderoth (2007, s. 56, 65) skriver i sin kvalitativa rapport från Medierådet 
att de sociala strukturerna som är inbyggda i MMORPG-spelen är det som utmärker just de 
spelen. Med detta menas att spelarna behöver ha ett socialt nätverk med vänner i spelet för att 
kunna ha en möjlighet att utveckla spelet till en högre nivå och på så sätt kunna komma vidare 
i spelet (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 56, 65). 

 17



 
I MMORPG-spelen finns det olika grupper, s.k. guild, där spelarna kan bli medlemmar i. 
Dessa guilds kan ses som ett viktigt verktyg i den sociala interaktionen mellan spelarna. Det 
går oftast särskilja två olika slags guilds, de sociala guilden och raiding guilds. De sociala 
guilden är de som är mest inriktade på att ha kul tillsammans medan raiding guilds strävar 
efter att nå högsta möjliga level i spelen samt att spelandet skall ske på en hög nivå. För att 
kunna nå framgång i spelen har spelarnas rykten en stor betydelse. Men deras rykten är även 
betydelsefulla för spelarnas möjligheter att eventuellt kunna bli medlem i ett raiding guild. 
Det kan dock underlätta för spelare att komma in i de olika guilden om de har 
familjmedlemmar eller vänner utanför spelen som redan är medlemmar i guilden. För att 
spelarna skall ha möjlighet att behålla sin status i guilden har ryktet även här en avgörande 
roll. Pålitlighet och respekt för andra spelare är viktiga egenskaper som spelarna bör ha, 
speciellt inom de olika guilden. Detta beror på att spelarna ofta riskerar sina spelkaraktärers 
liv i spelet för varandras skull. (Jakobsson & Taylor, 2003, s. 85ff) 
 
Falkner (2007, s. 141f) tar upp i sin kvalitativa avhandling, som riktar in sig på ungdomar och 
datorspelandets sociala mening, att det finns en gemenskap som datorspelare. Vissa spelare 
kan till och med se den gemenskapen som viktigare än själva spelandet. Något som ger tillit i 
relationerna till andra spelare är uppfattningen om sig själv som spelare. Den tilliten i 
kombination med det gemensamma intresset för spelet underlättar och skapar en god 
förutsättning i kommunikationen mellan spelarna. (Falkner, 2007, s. 141f) 
 

3.3.3 MMORPG-spelens påverkan på spelarnas sociala och praktiska vardagsliv 

Förutsättningen av ett socialt nätverk och att spelarna skall interagera inom spelen väcker 
frågor om hur denna interaktion ser ut och hur den påverkar spelarens liv. Denna 
förutsättningen om de sociala faktorerna i spelen kan ställas i motsättning till den diskurs som 
media kan uttrycka om att datorspelen leder till socialt isolerade spelare och antisocialitet. 
(Boudreau, Simon, & Silverman, 2009, s. 1) 
 
Datorspelande ses inte av allmänheten som en organiserad aktivitet och då ungdomar spelar 
finns det inte heller någon föräldrainsyn i spelandet. Detta leder till att spelandet inte har den 
sociala acceptans som andra fritidsaktiviteter kan ha. Detta kan gestalta sig i att föräldrar kan 
vara redo att anpassa rutiner, såsom måltider och liknande, runt andra fritidsaktiviteter men 
inte när det kommer till datorspelande. (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 70) Föräldrarna till 
ungdomar som spelar datorspel kan ha en oro angående tiden som datorspelandet tar samt att 
andra saker i ungdomarnas liv skall bli lidande såsom skola och socialt umgänge men även att 
ungdomarna skall få fysiska skador såsom ögonproblem eller andra hälsoproblem. Samtidigt 
kan dock vissa föräldrar vara välvilligt inställda till datorspelandet. (Falkner, 2007, s. 152)  
 
Datorspelandet möjliggör för ungdomarna att delta i ett socialt nätverk och på så sätt 
interagera med andra människor som de inte annars skulle komma i kontakt med. Det kan 
även leda till att ålderskategorier bryts upp. Dock behöver detta inte enbart vara positivt utan 
det kan leda till att ungdomar som har en relativt fast struktur i sina liv behöver anpassa sig 
till äldre spelares livsvillkor. Detta kan leda till att ungdomarna bl.a. lägger ner mer tid på 
spelandet vilket kan få negativa följder såsom för lite sömn. (Bennerstedt & Linderoth, 2007, 
s. 70) Ungdomarna kan också behöva anpassa sitt spelande till spelare som bor i andra länder 
med en annan tidszon. Spelarna väljer dock själva hur mycket tid de vill lägga ner på spelet 
men samtidigt kan de känna ett grupptryck från andra spelare, t ex av de inom guilden. 
(Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 57f) Tiden som spelandet tar kan även leda till att 
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ungdomarna förskjuter sina matvanor, inte hinner med vardagssysslor, får problem med 
skolan och hamnar i konflikter med sina föräldrar (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 25).  
 
Ungdomar som spelar MMORPG-spel har oftast många vänner som själva spelar, detta gäller 
framförallt hos de mest hängivna spelarna. Detta kan bero på att det är en stor andel 
ungdomar som spelar datorspel. En annan anledning till att det är på detta sätt kan också vara 
att spelarna lär känna mycket vänner genom spelandet. Det är inte ovanligt att de ungdomar 
som spelar datorspel även brukar försöka få sina vänner som inte spelar att börja spela. En del 
attityder som datorspelande ungdomar kan möta på från folk i sin omgivning är att de är 
tråkiga eftersom de hellre sitter och spelar istället för att göra annat. (Falkner, 2007, s. 155f) 
 
Smyth (2007) har genomfört en studie med studenter i åldrarna 18 till 20 år som jämför olika 
TV-spel och datorspels påverkan på spelaren. Där framkom det att MMORPG-spelen var de 
spel som hade störst inverkan på spelarna. Det visade sig bl.a. att MMORPG-spelarna hade 
lägre hälsa i allmänhet, lade ner mer än dubbelt så mycket tid på spelet, hade sämre 
skolprestationer samt sömnkvalitet än vad de andra spelarna hade. Vidare kom studien även 
fram till att spelen hade en negativ påverkan på MMORPG-spelarnas redan befintliga sociala 
liv och nätverk. Dock hade MMORPG-spelarna en större möjlighet till att utveckla nya 
vänskapsband via spelet. Det visade sig även att MMORPG-spelarna i högre grad tyckte om 
det spelet som de spelade än vad de andra spelarna gjorde samt att de hade en högre grad av 
allmänt välbefinnande än de andra spelarna. (Smyth, 2007, 719f) 
 

3.3.4 Riktiga människor och identiteter i MMORPG-spel 

Jakobsson (2006, s. 107f) pekar på i sin avhandling, som bygger på deltagande 
observationsstudier om virtuella världar och den sociala interaktionen, att spelarna i 
MMORPG-spelen kan ses som riktiga människor. Han menar på att spelarna interagerar med 
varandra och att interaktionen väcker riktiga känslor hos spelarna och på så sätt kan de ses 
som riktiga människor. Även spelarnas beteende i de virtuella världarna eller spelen kan leda 
till riktiga konsekvenser precis som i det fysiska livet. Detta kan leda till problem när en del 
spelare glömmer bort detta och försöker hålla sig anonyma. Anonymiteten i dessa virtuella 
världar och spel kan leda till att spelarna utvecklar ett ansvarslöst beteende i spelen vilket kan 
leda till att de försöker fuska. (Jakobsson, 2006, s. 107f) 
 
Jakobsson (2006, s.119) hävdar även att en del personer är mer ”sig själva” på Internet än vad 
de är i det fysiska livet. Han menar att personer har en nätidentitet som endast går att komma 
åt online. Denna nätidentitet är en verklig del av personens personlighet men samtidigt menar 
han på att det finns en skillnad på personens identitet och dess nätidentitet. (Jakobsson, 2006, 
s. 119) Nätidentiteten utvecklas i en ständig process av kommunikation med andra, precis 
som andra delar av identiteten eller självet. Ju längre tid nätidentiteten existerar desto fastare 
form får den och i en långvarig kommunikation med andra människor får nätidentiteten en 
historia. Detta innebär att en persons nätidentitet blir personligt känd för andra människor. 
Nätidentiteten skiljer sig från de andra delarna av självet bl.a. genom att nätidentiteten inte är 
bunden till en fysisk plats, kropp eller andra fixerade punkter. (Douglass & Waskul, 1997, s. 
387) 
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4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Socialantropologisk nätverksteori 
 
För att definiera sociala nätverk citerar Forsberg och Wallmark (2002, s. 46f) Barnes (1954) 
som beskriver sociala nätverk som en grupp med människor där vissa av dem interagerar med 
varandra. Det kan vara problematiskt att veta vilka som kan anses tillhöra ett socialt nätverk 
eller hur gränserna för nätverket bör dras då definitionen inte går in på var den gränsen bör 
vara. Men det som dock är viktigast att tänka på när man skall analysera sociala nätverk är 
mönster och innehåll i relationerna och inte vilka individer som ingår. (Forsberg & Wallmark, 
2002, s. 46) 
 
Det finns flera olika former av sociala nätverk, några som går att särskilja är de subjektiva, 
objektiva, formella samt informella nätverken. Det subjektiva nätverket kan bestå av personer 
som man själv som person anser är viktiga och när utomstående personer, t ex forskare, gör 
studier av människors nätverk handlar det om de objektiva nätverken. De informella 
nätverken består av en persons närmaste anhöriga samt de vänner och släktingar som den 
personen väljer att umgås med. De formella nätverken består istället av personer som av andra 
skäl är viktiga för den specifika personen, t ex hans/hennes arbetskontakter och 
myndighetspersoner. (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 46) Den socialantropologiska 
nätverksteorin tar inte upp ifall det är någon skillnad på nätverken i det fysiska livet och t.ex. 
nätverken inom spelvärlden. Författarna har valt att se det som att den socialantropologiska 
nätverksteorin är tillämplig även på nätverken inom spelvärlden då det har visat sig att det 
även går att tala om nätverk inom spelvärlden precis på samma sätt som att det går att tala om 
nätverk inom det fysiska livet och att dessa nätverk är viktiga för individerna eller spelarna.  
 
Täta nätverk kan anses vara en källa till trygghet men det kan även minska möjligheter till en 
nyorientering. Tätheten i nätverken är kopplad till i vilken utsträckning de som ingår i 
nätverket känner varandra. Effektiviteten i nätverken handlar om hur och när människorna i 
nätverken kan nå varandra för att umgås, prata eller åstadkomma något. Men det behöver inte 
vara kopplat till några produktiva insatser. Det gemensamma för de effektiva nätverken är 
frånvaron av statusskillnader men även flera sammanhållande länkar. Om nätverken saknar 
dessa länkar eller innehåller en skillnad i den sociala statusen kan det istället kallas för ett 
utvidgat nätverk. Den känslomässiga laddningen, kontaktfrekvensen samt intensiteten i 
nätverken är oftast avgörande av varandra men vissa relationer kan stå utanför detta mönster. 
Med detta menas att vissa nära vänner kan finnas kvar fast att kontakten mellan dem är låg. 
Det kan även vara så att arbetskamrater som möts varje dag inte har ett speciellt högt 
inflytande på varandra såsom deras nära släktingar har. (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 46f) 
 
Det behöver inte enbart vara positivt att ett nätverk är rikt på relationer utan det som är 
avgörande är att personers olika behov av socialt stöd kan tillfredställas i det sociala nätverket. 
Det sociala stödet kan bestå av såväl känslomässig närhet och möjligheter till att få råd men 
även praktisk och materiell hjälp. Det sociala stödet kan ibland fungera som en buffert för en 
person vid eventuella traumatiska händelser eller stressituationer. Om en person som befinner 
sig i en livskris saknar detta stöd kan det ses som en tydlig negativ hälsoeffekt och förminska 
personen förmåga att hantera livskrisen. (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 49)  
 
Den socialantropologiska nätverksteorin skiljer på två olika slags relationer, den enkelriktade 
och den reciproka. Den enkelriktade relationen kan oftast återfinnas i de relationer där den ena 
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parten befinner sig i en beroendeställning till den andra. Dock behöver detta inte innebära att 
det inte finns några ömsesidiga samtal i dessa relationer. T.ex. kan ett utvidgat nätverk bestå 
av dessa enkelriktade relationer och kännetecknet för dessa relationer kan vara att den ena 
personen ger upp kontakten eftersom den får för lite tillbaka i relationen från den andra 
personen. Den reciproka relationen kännetecknas istället av ömsesidigheten i relationerna. 
(Forsberg & Wallmark, 2002, s. 48f) 
 

4.2 Rollteori 
 
Roller kan anses vara en uppsättning av beteenden eller förväntningar som hör samman med 
olika sociala strukturers positioner. Enligt rollteorin styrs människors samspel och beteende 
av förväntningar och tolkningar av dessa roller. (Payne, 2008, s. 246f) Tolkningarna av 
rollerna sker till stor del omedvetet och vad det finns för förväntningar på rollen styrs både av 
omgivningen och av samhället. Förväntningarna är även beroende av vilken livssituation man 
befinner sig i. Vissa av dessa förväntningar kan en person ta till sig och göra till en del av de 
egna förväntningar som den personen har på sig själv. Det är detta som åsyftas med att 
tolkningarna av rollerna sker omedvetet. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31f) 
 
Det går att särskilja på två olika slags roller som en individ kan ha, tillskrivna roller samt 
förvärvade roller. De tillskrivna rollerna är de roller som en person kan ha utan att behöva 
prestera något och som personen oftast föds in i, t ex rollen som kvinna eller man. De 
förvärvade rollerna är de roller som en person själv har tagit initiativ och sökt sig till, t ex 
yrkesrollen eller rollen som datorspelare. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32) 
 
Det finns redan befintliga sociala roller och till de rollerna hör olika beteendemönster och 
förväntningar på beteenden som har uppkommit kulturellt, historiskt och socialt. Trots detta är 
inte rollerna fasta utan de utvecklas och omformas i ett ständigt pågående samspel mellan 
individer, grupper och inom olika samhälleliga förhållanden. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 
32) 
 
Det kan finnas generella rollförväntningar men det kan även finnas mer specifika 
förväntningar på rollerna t.ex. då rollerna i hög utsträckning styrs av formella regler och 
befattningsbeskrivningar (Berglind, 1995, s. 115). Rollerna kan vara tydliga men det kan även 
vara så att rollförväntningarna är diffusa och i en del roller kan det finnas olika uppfattningar 
kring rollförväntningarna. Hur stor del av en persons beteende påverkas av de olika 
rollförväntningarna bestäms i en del fall av de andra rollerna som den personen innehar. En 
persons beteende kan värderas positivt beroende på i vilken utsträckning som deras 
rollbeteende överensstämmer med rollförväntningarna. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32f) 
 
Det kan vara fruktbart för en person att ta på sig flera olika roller men det kan även finnas en 
risk att det leder till rollkonflikter om förväntningarna och kraven på de olika rollerna är 
motstridiga. Sådana rollkonflikter kan få negativa konsekvenser för en person när det kommer 
till dess hälsa och välbefinnande. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 36) Det går att särskilja på 
två olika slags former av rollkonflikter. Intra-rollkonflikter handlar om att en person i en viss 
social position möter olika slags förväntningar om rollbeteendet i den positionen. Inter-
rollkonflikter innebär att en person har flera olika sociala positioner och därmed möter flera 
olika förväntningar som är motstridiga. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 33) Det kan även hända 
att en person på något sätt förlorar en specifik roll och då kallas det för en rollförlust 
(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 36). Detta tolkar författarna som något som kan upplevas på 
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olika sätt beroende på vilken roll som förloras men även hur viktig den rollen var för personen. 
Att förlora en roll genom förlusten av en familjemedlem eller att förlora rollen som 
man/hustru vid en skilsmässa kan vara något som kan vara dramatiskt för en person. Men 
författarna tror även att det kan finnas rollförluster som kan vara av mindre betydelse eller till 
och med positivt för personen t.ex. förlusten av rollen som studerande vid studenten. 
 

4.3 Social identitetsteori 
 
Identitet kan ses som en subjektiv upplevelse av vad det är som gör att ”jag är jag”. 
Identiteten kan delas upp i tre olika aspekter, den biologiska, den psykologiska och den 
sociala identiteten. Med den biologiska identiteten kan menas den delen av identiteten som är 
direkt kopplad till könet, utseendet och kroppsuppfattningen. Den psykologiska identiteten 
kan istället handla om de unika känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer som en 
person kan ha. Den sociala identiteten, vilket är den delen av identiteten som det här kommer 
att fokuseras på, handlar om att det är miljön som skapar förutsättningar till skilda uttryckssätt 
för identiteten. (Frisén & Hwang, 2005, s. 205) 
 
Med detta kan menas att en persons identitet eller sociala identitet grundar sig i grupp- eller 
kategoritillhörighet men den är även beroende av en självkategorisering. 
Självkategoriseringen handlar om att personen själv behöver se sig själv som tillhörande en 
speciell grupp för att kunna skapa sig en identitet. Exempelvis räcker det inte bara med att en 
person tillhör gruppen datorspelare för att personen skall få en identitet som datorspelare. 
Personen själv behöver se sig själv som datorspelare för att kunna få den sociala identiteten 
som datorspelare. (Levin & Trost, 2004, s. 164) Detta står i skillnad till exempelvis rollteorin 
som mer är inne på andra personers förväntningar men även den specifika personens 
förväntningar på personens beteende (se avsnitt 4.2).  
 
En person kan ha flera olika sociala identiteter men alla de identiteterna är inte alltid 
närvarande utan vissa sociala situationer tar fram och aktualiserar de olika identiteterna som 
en person har. Däremot finns det vissa identiteter, som de biologiska identiteterna som alltid 
är närvarande. (Levin & Trost, 2004, s. 165) 
 

4.4 Det senmoderna samhället 
 
Dagens samhälle kan kallas för senmoderniteten eller det senmoderna samhället (Bauman, 
2002, s. 153). Detta senmoderna samhälle kan ses som en ny epok, en epok för valfriheten 
och ”den flexibla verkligheten” (Bauman, 2002, s. 175). Detta samhälle kan sägas präglas av 
en ambivalens, tvetydighet och en mångtydighet vilket kan leda till en obeslutsamhet eller en 
tvekan hos medborgarna (Bauman, 2002, s. 75). Medborgarna i det senmoderna samhället kan 
ses i roller som individer men de kan även ses som cyniska, kortsynta, likgiltiga, triviala och 
själviska människor (Bauman, 2002, s. 60, 68). Bauman (2002, s. 68) menar dock på att detta 
beteende är en rationell reaktion på dagens samhälle där framtidens ses som ett hot och en 
otrygghet istället för en tillflyktsort. 
 
Eftersom det senmoderna samhället står för den ”flexibla verkligheten” och valfriheten (se 
ovan) kan det tydligt ses som ett samhälle som möjliggör för människor att fly in i 
fantasivärldar eller virtuella världar där de kan finna en tillflyktsort från de ständiga hoten 
som finns i framtiden. Om man även väljer att ha denna syn på det senmoderna samhället blir 
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det inte konstiga att människor har behov av att komma bort eller distansera sig från 
verkligheten genom fantasivärldarna eller de virtuella världarna. På så sätt kan det 
senmoderna samhället ses som något som har möjligtgjort att de virtuella världarna, t.ex. 
MMORPG-spelen har skapats och det har även möjliggjort att människor kan fly in i dem. 
MMORPG-spelen och de virtuella världarnas möjliggörande har även har möjliggjort att 
nätverk skapas och existerar inom dessa världar. På samma sätt kan det även ses att det 
senmoderna samhället möjliggör att roller och sociala identiteter skapas och existerar inom 
dessa spel och virtuella världar och på så sätt kan det ses påverka de tidigare nämnda teorierna.  
Därmed kommer det senmoderna samhället att användas som ett teoretiskt perspektiv i 
uppsatsens helhetstolkning. 
 

5. Resultatredovisning och deltolkningar 

5.1 Presentation av resultatredovisningens och deltolkningarnas upplägg 
 
Detta kapitel inleds med en presentation av intervjupersonerna. Sedan har resultatets 
redovisning delats upp i fyra delar som var och en följs av en sammanfattning och sedan en 
deltolkning. Dock har den första och den andra delen av resultatredovisningen endast ett 
avsnitt medan den tredje och fjärde delen består av två avsnitt. Detta upplägg har valts då den 
tredje och fjärde delen av resultatredovisningen är så pass lång så den behöver en uppdelning 
medan den första och den andra delen inte krävde en sådan uppdelning.  
 
I deltolkningarna har uppsatsens empiri kopplats och tolkats med hjälp av den tidigare 
forskningen och de teoretiska perspektiven. I varje del har två olika teoretiska perspektiv 
använts vilka har valts ut efter hur väl perspektiven har varit tillämpliga på de olika delarna. 
Uppdelningen är följande: 
 
Del 1. Rollteori och social identitetsteori 
Del 2. Socialantropologisk nätverksteori och social identitetsteori 
Del 3. Socialantropologisk nätverksteori och rollteori  
Del 4. Rollteori och social identitetsteori 
 

5.2 Presentation av intervjupersonerna 
 
Kalle är 28 år och bor tillsammans med sin sambo. De har inga barn och Kalle arbetar heltid. 
Han har spelat MMORPG-spel i två eller tre år och han spelar ett tjugotal timmar i veckan. 
Men Kalle säger även att det beror lite på hur mycket tid han känner att han har att lägga på 
spelet.  
 
Per är 46 år och bor tillsammans med sin fru. De har inga barn och Per arbetar heltid. Han har 
spelat MMORPG-spel regelbundet i fyra eller fem år. Per spelar ca 20 timmar i veckan men 
han uppger även att det ser olika ut från vecka till vecka.  
 
Oskar är 34 år och är ensamstående. Han har en dotter på tre år som bor tillsammans med 
honom bortsett från varannan helg då dottern bor hos sin mamma. Oskar arbetar även på 
heltid. Han har spelat MMORPG-spel i fyra eller fem år. Oskar spelar minst 35 timmar i 
veckan men de helger då han är barnledig uppger han att han kan spela ca tio timmar mer.  
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David är 39 år och är även han ensamstående men med en tonårig dotter som bor med honom. 
Var tredje vecka bor dock dottern hos sin mamma. David arbetar heltid. Han har spelat 
MMORPG-spel i ca fyra år och enligt honom så spelar han mellan 20 och 30 timmar i veckan.  
 

5.3 Vad gör att personer börjar spela MMORPG-spel? 

5.3.1 Vad gör att intervjupersonerna börjar spela MMORPG-spel? 

Kalle har alltid haft ett intresse för spel och började med att spela MUD lite sporadiskt innan 
han gick över till att spela MMORPG-spel mer regelbundet. Då han har ett intresse för IT-
teknik så var det på den vägen han kom i kontakt med MMORPG-spel. Kalle uppger att det 
han får ut av MMORPG-spel är rekreation och att spelet är en del av avkopplingen. Han 
nämner även att han får ut mycket annat av spelet t.ex. att han träffar människor i spelet och 
den stämningen som de skapar i spelet.  
 

” Ja, vad ska jag säga, alltifrån avslappnad till skön social stämning med lite folk så här 
som man känner till ja… ibland får man ju adrenalinrusher och så här när det händer 
grejer. […] Alltså, de här människorna som är en samling fantastiska människor kan ju 
faktiskt vara en anledning till att man kanske spelar. Vore det tråkigt att spela skulle man 
ju inte fortsätta riktigt.” 

 
Kalle går även in på att det finns en gemenskap inom spelet i och med att de har ett 
gemensamt intresse. 
 
Per har även han alltid haft ett intresse för IT-teknik men även programmering. Han spelade 
även rollspel tidigare och det är på det sättet som han har kommit in på MMORPG-spel. Även 
Per är inne på att spelet är ett sätt att koppla av på men han menar även på att spelet är ett sätt 
att komma ifrån vardagen och att det ger honom en möjlighet till att få utlopp för sina känslor. 
Per berättar även att han ser att det finns en gemenskap inom spelet. Vidare tycker han även 
att det är själva rollspelandet som är viktigt för honom i spelet.  
 

”Det är ett sätt att slappna av. Du är en annan, du behöver inte sitta där och jobba och 
betala räkningar och… du är någon annan du kan slakta lite monster och slappna av. Det 
är ett sätt att komma bort från verkligheten, det behöver man ganska ofta. Det är ett sätt 
att hålla psyket stabilt.” 

 
Oskar kom i kontakt med det MMORPG-spel som han spelar genom en vän som 
rekommenderade spelet. Oskar har samma inställning som Per om att spelet är en avkoppling 
och ger en möjlighet att få utlopp för sina känslor och som ett sätt att komma bort från de krav 
som han upplever att han har på sig.  
 

”Det är mitt sätt att koppla av, slappna av. Jag kan sjunka ner och bara pusta ut med en 
kaffe och bara känna att nu är det jag. Nu sitter jag här och nu kan jag, bort med 
omvärlden som man säger. Men det är mitt sätt att slappna av, jag har inget annat sätt… 
[…] Är man aggressiv någon gång, ja då går man och spelar mot andra spelare och så 
gör man det en halvtimme. Då har man tröttnat och så har man funnit sin ro och sen är 
man lugn igen.” 

 
Oskar berättar även att det finns mycket att sträva efter i spelet och han uppger att han ”vill 
uppnå den maximala gränsen” i spelet. Vidare finner Oskar att det är viktigt med relationerna 
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till de andra människorna som han spelar tillsammans med. Han tar också upp att han tycker 
att det finns en gemenskap inom spelet. 
 
David blev introducerad till MMORPG-spel genom att få ett spel i present av en kompis. 
David menar på att han ser spelandet som ett sätt att slappna av på men även som ett sätt att 
fly från allt som behövs göras. Men han uppger även att spelet ger honom mycket annat. Han 
har exempelvis fått mycket kamrater genom spelet och spelet ger honom mycket glädje i livet.  
 

”Nu är det nog massa med glädje och att ha kul och man blir full i fan. Man känner sig 
ung och man känner sig känner sig sprallig. Mycket sådana här glädjeprylar får jag nog 
ut av det nu. Sedan är det ju ett givet samtalsämne med kamraterna som jag har på jobbet. 
[…] Jag får nog säga att jag har många kamrater genom att jag spelar, inte genom spelet 
utan genom att jag spelar. Så har jag kamrater runt om som jag pratar väldigt mycket 
med och så.” 

 
David berättar att han ser en gemenskap inom spelet. Han är även inne på att han vill prestera 
i spelet då han känner att han kan känna en prestationsångest när han inte presterar så bra som 
han tycker att han borde. Men samtidigt tillägger han även att det inte är något som påverkar 
honom på något större sätt. 
 

5.3.2 Sammanfattning 

Alla intervjupersoner tycker att spelet ger dem avkoppling och Per och Oskar tycker att spelet 
ger dem en möjlighet att få utlopp för sina känslor.  
 
Per, Oskar och David ser spelet som en möjlighet att komma bort ifrån vardagen och Oskar 
och David strävar efter att prestera i spelet. Det är endast Per som värderar själva 
rollspelandet som något viktigt och Kalle, Oskar och David tycker istället att det är viktigt 
med de relationer som de kan skapa inom spelet. Alla intervjupersoner berättar även att de 
finner en gemenskap inom spelet.  
 

5.3.3 Deltolkning 

Både intervjumaterialet och forskningen har tagit upp flera olika anledningar till att spelare 
spelar MMORPG-spel. Bland annat har de anledningarna handlat om att det är ett sätt att 
koppla av, distansera sig från vardagens krav, skapa relationer med de andra spelarna, finna 
en gemenskap inom spelet och prestera något i spelet (Falkner, 2007, s. 218, 141f). Dessa 
anledningar kan kopplas till de fem kategorier som Bartle (2003, refererad i Yee, 2006, s. 12f) 
tar upp vilka kan ses som de främsta anledningarna till att datorspelare spelar MMORPG-spel. 
Som det nämnts tidigare (se avsnitt 3.3.1) är dessa kategorier relation, manipulation, 
undanflykt, nöjet i att rollspela samt prestation. Den enda kategorin som inte kan återfinnas i 
intervjumaterialet är den kategorin som forskningen kallar för manipulation.  
 
De flesta av dessa anledningar reflekterar MMORPG-spelen som ett spel som får spelarna att 
må bra eller finna ett välbefinnande. MMORPG-spelen kan även ses som något som hjälper 
spelarna att underlätta sin vardag bland annat på så sätt att de kan få utlopp för sina känslor i 
spelen eller att det ger dem en möjlighet att finna en avkoppling i spelen.  
 
Det går att dra en slutsats om att det som Cassell och Jenkins (1998, refererad i Yee, 2006, s. 
13) tar upp i sin studie stämmer i detta fall. De menar på att det finns flera lockande faktorer i 
spelen som alla kan ses som en bidragande orsak till att spelarna börjar spela men de menar 
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även på att just vilka faktorer som lockar den specifika spelaren är något som varierar från 
spelare till spelare.  
 
Både Falkners (2007, s. 218) studie och uppsatsens intervjumaterial tog upp att spelandet kan 
vara ett sätt att distansera sig från vardagens krav. Angelöw och Jonsson (2000, s. 31f) menar 
på att enligt rollteorin kan personer ha flera olika roller och dessa roller har olika 
förväntningar på sig som kommer från både samhället och omgivningen och det är de 
förväntningarna som styr personernas beteenden. Om detta kopplas samman med det som har 
visat sig om att spelandet kan vara ett sätt för spelarna att distansera sig från vardagens krav 
kan det tolkas som att spelarna vill komma bort från alla de förväntningar som finns på dem i 
deras olika roller. Det kan även vara tänkbart att vissa spelare har roller i det fysiska livet som 
har motstridiga förväntningar på sig eller på annat sätt befinner sig i rollkonflikter (Angelöw 
& Jonsson, 2000, s. 36). Då kan det finnas ett ännu större behov för de personerna att komma 
ifrån de krav och förväntningar som finns på deras roller och då kan MMORPG-spelen tänkas 
ge dem den möjligheten.  
 
Intervjumaterialet har visat på att ”distansera sig från vardagens krav” kan handla om lite 
olika saker för de olika intervjupersonerna. Det kan handla om att bara komma bort från de 
krav som man har på sig som medborgare i ett samhälle men även som en förvärvsarbetande 
människa. På så sätt går det att se att intervjupersonerna kan ha ett behov av att komma bort 
från en del av de sociala identiteterna som de har i olika situationer. Den sociala 
identitetsteorin menar nämligen på att de sociala identiteterna inte alltid är närvarande utan att 
de tas fram och aktualiseras i olika sociala situationer (Levin & Trost, 2004, s. 165). Det går 
alltså att se att spelarna har ett behov av att komma bort från identiteter som t.ex. medborgare 
i samhället, förvärvsarbetare eller andra identiteter såsom pappa, sambo eller liknande för att 
senare kunna komma tillbaka till de identiteterna och åter aktualisera dem.  
 
Dessutom kan ”distansera sig från vardagens krav” handla om att intervjupersonerna har en 
önskan om att komma bort från den rutinfyllda vardagen och få uppleva äventyr och 
få ”adrenalinrusher” och på så sätt få in mer spänning i livet. Men oavsett om det är för att 
söka spänning eller bara att slippa kraven verkar de flesta av spelarna ha något behov av att 
komma bort.  
 

5.4 Hur kan de sociala nätverken se ut? 

5.4.1 Intervjupersonernas sociala nätverk inom MMORPG-spelen 

Kalle menar på att det finns en grupp människor i spelet som han spelar mest tillsammans 
med och att han har lite koll på vad som händer i deras liv. Men han svarar så här på frågan 
om han känner de som han spelar med: 
 

”Till viss grad i alla fall… Vissa hävdar nog att man aldrig kan känna någon som man 
aldrig har träffat men det är väl inte riktigt sant heller... Men sedan är det väl relativt, 
man kan vara den man vill vara också. Det brukar inte funka att spela någon slags roll 
någon längre tid utan man får ett ganska gott hum om vad det är för slags människor 
man har att göra med. […] Spelbekanta är ändå mer ytliga bekanta, det är ju ingen man 
skulle låna pengar till om man säger så. Så det finns en skillnad med dem som är ens 
riktiga vänner som man umgås med… träffar och har ett mer utvecklat förhållande till… 
om jag ska uttrycka det så…” 
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Men trots detta tycker Kalle att det finns en gemenskap inom spelet då det finns ett 
gemensamt intresse mellan de som spelar. Vidare nämner han även att han har gjort ett försök 
till att träffa några av de personer som han spelar tillsammans med men han beskriver det som 
ett ”halvtamt försök”.   
 
Per menar på det att spelet ger en möjlighet till att träffa nya människor men att han inte 
engagerar sig speciellt mycket i andra människor då han inte finner något intresse i det. 
Vidare uppger Per även att han har ett stort nätverk i spelet men att han inte känner alla. Han 
tycker även att det finns någon slags gemenskap i spelet.   
 

”Jo, men det är ju den gemenskap man har. Man känner varandra. Det kanske finns flera 
tusen stycken du pratar med lite grann, men du sitter ju inte och försöker ha djupare 
kontakter med många. Utan det är några stycken som behöver hjälp lite oftare kanske, 
som har lite problem. Då tycker jag okej, den där kan man hjälpa och så där... […] Det 
är en definitionsak med vad du menar med känner. Oftast vet jag inte ålder eller kön på 
någon. Det frågar jag inte ens. Det är ingen ide. Och sedan… jag vet inte heller vilket 
land de kommer ifrån. Nämen, om man pratar med en person väldigt länge då får man, 
då känner man en person mera inuti huvudet på personen. Så det yttre spelar ingen roll i 
spel.” 

 
Oskar berättar att han spelar i speciella guilds när han spelar. Men han berättar även att han 
spelar mycket tillsammans med arbetskamrater och med vänner som han har känner sedan 
tidigare. Men han tycker även att spelet är en bra möjlighet att träffa nya människor. Han kan 
tycka att det finns en viss gemenskap inom spelet då det just är vänner som han spelar 
tillsammans med men även då de kan prata om allt möjligt i spelet. Däremot kan han tycka att 
det är svårt att lära känna folk i spelet.  
 

”Jag anser att känna dem, det ska jag bedöma när jag träffar dem. Men däremot har jag 
pratat med vissa i flera år och jag har aldrig träffat dem. Det har väl kommit till och från 
det här med att träffas. Men sen har det inte funkat för någon och man vet inte om de 
verkligen talar sanning eller om de förhalar allting men det kvittar för mig. Men vissa 
har man ändå pratat i flera år och det funkar…” 

 
Oskar tycker att det är lättare att få en bild av de omständigheter som omger en människa och 
att det är lättare att öppna sig när han har träffat personen. Han berättar vidare att det inte är 
viktigt att veta ålder och kön på personerna som han spelar med men många gånger brukar det 
ändå komma upp i samtalen som de har i spelet. Oskar uppger även att han har träffat några 
av dem som han spelar tillsammans med och att han tycker att det är roligt.  
 
David spelar även han i ett guild samt tillsammans med sina arbetskamrater. Dessutom träffar 
han en del av dem som han spelar tillsammans med i guildet kontinuerligt i det fysiska livet. 
David tycker inte att det är någon skillnad på vännerna i det fysiska livet och vännerna i spelet. 
Han tillägger även att i spelet så är det en persons personlighet som betyder något och inte hur 
den personen ser ut.  
 
David tycker att det finns en gemenskap inom spelet då han kontinuerligt träffar de som han 
spelar tillsammans med. Vidare uppger han att spelet är: ”[…] den största sociala grejen som 
jag har med andra människor. Det är nog genom [spelet, förf. anm.] och jobbet, skulle jag 
vilja säga. […] [Spelvännerna, förf. anm.] träffar jag dagligen, de som är uppkopplade.” 
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5.4.2 Sammanfattning 

Alla intervjupersoner ser spelet som en möjlighet till att träffa nya människor och alla tycker 
att det finns en gemenskap inom spelet. Kalle, Per och David anser att de känner de 
personerna som de spelar tillsammans med. Men Kalle och Per tycker att vännerna inom 
spelet är på en mer ytlig nivå än vännerna i det fysiska livet. David är den enda av 
intervjupersonerna som tycker att det inte är någon skillnad på vänner i spelet och vänner i det 
fysiska livet. Per, Oskar och David anser att de lär känna människors personligheter istället 
för de yttre attributen i spelen.  
 
Oskar och David har träffat vänner från spelet och Kalle har försökt men det har aldrig blivit 
något av det.  
 

5.4.3 Deltolkning 

Det som har framkommit i intervjumaterialet men även i forskningen är att MMORPG-spelen 
ger spelarna en möjlighet till att träffa eller interagera med andra människor (Bennerstedt & 
Linderoth, 2007, s. 56, 65). Det har även visat sig att i de flesta fall anser spelarna inte att de 
fullt ut känner de andra spelarna utan att kontakterna i spelet oftast blir lite mer ytliga än 
kontakterna i det fysiska livet. Forsberg och Wallmark (2002, s. 49f) går in på att enligt den 
socialantropologiska nätverksteorin är det som är avgörande i de sociala nätverken de 
deltagande personernas behov av socialt stöd i relationerna. Det sociala stödet kan vara 
känslomässig närhet men även möjligheten till att få råd, praktisk samt materiell hjälp. Detta 
går att tolka på lite olika sätt, dels kan det vara så att de intervjupersoner som betraktar sina 
spelvänner som ytliga bekanta inte får sina behov av känslomässig närhet uppfyllda i 
nätverken inom spelen. Dels kan det även vara på så sätt att de får behoven av känslomässig 
närhet tillfredställda i nätverken i det fysiska livet och därmed inte behöver få dem 
tillfredställda inom spelnätverken.  
 
Det faktum att majoriteten av intervjupersonerna tar upp att de lär känna spelarnas 
personligheter och inte deras yttre attribut visar på att det kan finnas en närhet i relationerna 
inom spelet även om den inte är lika djupgående som i relationerna i det fysiska livet. David 
går in på att han inte tycker att det finns någon skillnad på vännerna i spelet och vännerna som 
han har i det fysiska livet och det kan istället förklaras med att han får sitt behov av 
känslomässig närhet tillfredställt inom spelnätverken. Det kan dock även vara på så sätt att 
Davids spelnätverk är ett tätt och effektivt nätverk. Tätheten i nätverken kan enligt den 
socialantropologiska nätverksteorin syfta på i vilken utsträckning personerna i nätverket 
känner varandra och effektiviteten i nätverken innebär hur och när människorna når varandra 
för att umgås och prata (Forsberg & Wallmark, 2002, 46f). Det kan även vara på så sätt att 
relationerna i Davids spelnätverk är reciproka relationer, med detta menas att det finns en 
ömsesidighet i relationerna (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 48f). De flesta av 
intervjupersonernas spelnätverk kan dock bestå av denna ömsesidighet och det är egentligen 
bara Pers spelnätverk som möjligtvis inte har denna ömsesidighet då han själv säger att han 
inte engagerar sig i andra personer.  
 
Gemenskapen mellan datorspelarna som både intervjumaterialet och Falkner (2007, s. 141f) 
tar upp är något som tydligt visar på att det kan finnas en känslomässig närhet i relationerna 
inom spelnätverken. Det går att se att kontakterna i spelnätverken innehåller en viss substans 
då de har en ömsesidighet, närhet och gemenskap i sig. Det faktum att spelarna har en 
möjlighet att påverka varandra är också ett tecken på denna substans inom relationerna. Detta 
kan bero på att samspelet och samarbetet emellan spelarna är viktigt då de många gånger är 
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beroende av varandra i spelet. Den sociala identitetsteorin menar på sociala identiteter grundar 
sig i grupptillhörigheter och en självkategorisering där personen själv ser sig som tillhörande 
en specifik grupp (Levin & Trost, 2004, s. 164). Gemenskapen, substansen i relationerna och 
möjligheterna som spelarna har att påverka varandra kan tyda på att spelarna även har en 
möjlighet att skapa sociala identiteter inom spelen genom grupptillhörigheten som spelare. 
Men det kan även vara på så sätt att de har möjligheter att skapa sig sociala identiteter som 
deltagare i en specifik grupp av spelare eller inom guilden. De sociala identiteter och nätverk 
som skapas och existerar inom MMORPG-spelen kan tolkas ha en viss verklig substans och 
med det menas att de inte bara existerar på låtsas då de har en viss betydelse och påverkan på 
intervjupersonerna. 
 

5.5 MMORPG-spelens påverkan på vardagslivet 

5.5.1 MMORPG-spelens påverkan på intervjupersonernas sociala vardagsliv 

Kalle uppger att spelet och spelandet inte har haft några större påföljder i hans privatliv eller 
hans fysiska nätverk. Han berättar här om spelet påverkan: ”Påverkat, ja det har det väl gjort 
så… Men det har ju inte varit så att händelser i spelet har fått några katastrofala eller andra 
otrevliga följder i mitt privatliv.”  
 
Han uppger även att han kan prata om sitt spelande med sina vänner och bekanta utanför 
spelet men att han inte gör det med dem som inte har något intresse för spelandet. Han tror att 
hans vänner och bekanta ser hans spelande som en hobby och han tycker att det finns en viss 
acceptans för spelandet.  
 
Kalle uppger även att de personer som han spelar tillsammans med inte har haft någon större 
påverkan på honom mer än att de är en anledning till att han faktiskt fortsätter att spela. 
Vidare går Kalle in på att han har ett socialt nätverk i spelet men han går inte närmare in på 
om det är stort eller litet. 
 
Per menar på att spelet kan ha påverkat honom på så sätt att han inte längre är lika social som 
han kan känna att han borde vara. Han berättar att hans sociala nätverk utanför spelet har 
minskat med åren eftersom han har blivit äldre men även då han upplever att mer och mer 
sker via nätet. Han går däremot in på att han har ett stort nätverk i spelet. 
 
Vidare tar Per upp att alla i hans omgivning känner till hans spelande och att det inte är något 
som han håller hemligt. Men han berättar att det har hänt att en del har tyckt att han har spelat 
för mycket och då främst ex-flickvänner. På frågan hur han har hanterat det svarade han:  
 

”Nej, jag har ju bara sagt det, jag är ju den jag är. Jag kan ju inte bli en annan person. 
[…] Om man säger: du får välja mellan att spela eller mig. Det är inget val, då är det 
ingenting, då är det ingen relation. För i en relation accepterar man varandra. 
Accepterar man inte den andra är det ingen relation.”  

 
Per fortsätter med att berätta att de som han spelar tillsammans med i spelet inte kan påverka 
honom men att han möjligtvis var mer påverkbar när han var yngre och nyare i spelet. 
Däremot tror han att han påverkar de som han spelar tillsammans med på så sätt att de kan 
komma och be honom om råd om både sådant som har med spelet att göra men även om saker 
utanför spelet, t.ex. relationer. Han hoppas på att han påverkar dem positivt men samtidigt 
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tillägger han att han inte vet då han inte brukar fråga dem om hur det går och engagera sig 
djupare i personerna som han spelar tillsammans med.   
 
Oskar upplever att han kan prata om sitt spelande med sina vänner och att alla känner till hans 
spelande. Däremot berättar han att det har hänt att en del människor har tyckt att han har 
spelat för mycket. Oskar uppger att han ibland kan tycka att det kan vara lite irriterande när 
folk ber honom att sluta spela. Men han berättar att han hanterar det genom att tala om för 
dem att det är han själv som drar sina gränser och bestämmer hur mycket han skall spela.  
 
Oskar menar på att spelandet har lett till att han har en ständig kontakt med många i spelet 
men att det även har lett till att han har blivit lite isolerad eftersom han inte är lika social och 
träffar inte folk i det fysiska livet speciellt ofta utan istället sitter mycket hemma och spelar 
istället. Han anser dock att han har vänner i det fysiska livet men att han har tappat en del 
kontakt med dem. Han kan även se spelandet som en bidragande orsak till att hans tidigare 
förhållande tog slut. Däremot uppger han att han kan hjälpa sina vänner i det fysiska livet om 
de behöver hans hjälp.  
 

”Viktigt och viktigt, är det någon som behöver min hjälp, så är det klart att jag ställer 
upp. Man kan ju inte glömma allting, man har ju trots allt lite privat… alltså fritid… Man 
måste nog kunna tacka ja till att hjälpa folk för man kan behöva hjälp i framtiden själv 
också. Så att självklart hjälper jag till om det är någon som behöver mig men det är inte 
så att jag går och fikar ikväll om det är någon som ringer mig, för den behöver inte mitt 
sällskap.” 

 
Oskar menar på att de som spelar tillsammans måste kunna samarbeta. Han upplever att han 
både har påverkat dem som han spelar med och blivit påverkat av dem. Han tror att det är på 
ett positivt sätt då de ger varandra beröm och förslag på förbättringar.  
 
David uppger att det är genom spelandet som han har många vänner som han pratar mycket 
med, med andra ord kan man säga att han har ett stort socialt nätverk inom spelet. David 
upplever att han inte har något speciellt stort nätverk utanför spelet men att han trots allt har 
två eller tre vänner utanför spelet. Vidare kan han även träffa en del människor genom sin 
dotter som spelar fotboll. 
 

”Nej, jag har bara två eller tre vänner tror jag. […] Men det är inte återkommande utan 
den största sociala grejen som jag har med andra människor det är nog genom [spelet, 
förf. anm.] faktiskt. [Spelet, förf. anm.] och jobbet, skulle jag vilja säga. En liten del har 
jag till andra föräldrar genom min dotters fotbollsspel, för hon spelar ju fotboll. Där har 
jag en liten umgängeskrets. En del pappor har jag gjort andra saker med men man kan 
räkna det på ena handen under ett år.” 

 
Han menar även på att spelandet har lett till att han kontinuerligt träffar vänner från spelet.  
Vidare berättar David att det är ytterst sällan som han kommer ut och gör saker, t.ex. går han 
inte på bio utan sitter hellre hemma och spelar. Han uppger att det har hänt att han har 
avbokat saker för att sitta och spela.  
 
Annars upplever David att han kan prata om sitt spelande med sina vänner utanför spelet. Han 
har varit med om att folk har sagt till honom att han spelar för mycket men han upplevde att 
det aldrig var några speciellt allvarliga tillsägelser. Vidare berättar han att han brukar hantera 
det genom att jämföra spelet med något annat intresse såsom att titta på fotboll eller spela på 
tipset.  
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David menar på att han tycker att det finns en ömsesidig positiv påverkan mellan de som 
spelar tillsammans. Han berättar att de uppmuntrar varandra och samarbetar för att kunna 
komma framåt i spelet. Han går även in på att de kan kritisera varandra när det behövs och när 
det är någon som presterar dåligt i spelet.   
 

5.5.2 MMORPG.spelens påverkan på intervjupersonernas praktiska vardagsliv 

Kalle berättar att han aldrig har misskött sitt arbete på grund av spelandet. Han tycker att han 
har slutat och åsidolagt saker sedan han började spela MMORPG-spel men han menar på att 
det inte är på grund av spelandet.  
 

”Ja, det har man kanske gjort, men jag ska inte säga att det är av anledning av att man 
har börjat spela. […] I samband med att jag började spela så började jag också dricka 
betydligt mindre alkohol än vad jag gjort tidigare. Men det har väl också egentligen med 
mognadsprocess och andra intressen... Så visst, man utvecklas ju som person genom hela 
livet så att saker och ting förändras. Men jag kan inte säga att det är någonting som har 
förändrats på grund av att jag spelar onlinespel.” 

 
Per uppger att han inte har misskött sitt arbete på grund av spelandet. Han berättar även att 
han inte har slutat med saker på grund av spelet men att han däremot har dragit ner på vissa 
saker som han inte längre tycker ger honom något. På frågan om han tycker sig hinna med de 
dagliga rutinerna svarar han på detta sätt:  
 

”Ja, det är ingenting som begränsas… Kanske att man hoppar över någon middag eller 
någon sömn någon natt ibland. Det händer ju alla. Man glömmer bort att gå och lägga 
sig och sådana grejer någon gång. Det är kanske en sådan daglig rutin man kanske ska 
hinna med. Det är bara att ta en kall dusch på morgonen och sedan kan man gå och 
jobba.” 

 
Oskar uppger att han inte har misskött sitt arbete på grund av spelandet men att han försov sig 
en del under en period då han pressade kroppen för att kunna sitta uppe och spela. Vidare 
menar Oskar på att han inte har slutat med saker på grund av spelandet. Han menar även på att 
det ibland kan hända att han hoppar över måltider under de helger då han är barnledig 
eftersom han då spelar nästintill konstant. Oskar berättar även att spelandet har påverkat 
honom på så sätt att han inte har några andra intressen kvar längre.  
 

”Jag känner inget intresse som det var förut då kunde jag se på tv, kunde se på film och 
grejer men det intresserar mig inte alls nu. Det är sällan jag använder tv:n för mitt eget 
bruk. Och ibland kan jag känna att det är synd att man sitter så mycket framför datorn 
men det har blivit så… ” 

 
David berättar att han inte har misskött sitt arbete på grund av spelandet men att han däremot 
hade en period då han aldrig ville arbeta övertid eller arbeta extra på helgerna. David uppger 
även att det enda han har slutat med sedan han började spela är tvättandet av kläder. Han 
berättar att han dock inte har slutat tvätta helt men att han brukar vänta så länge som möjligt 
med det.  
 

”Har slutat bara med att tvätta. Jag har inte kunnat sluta helt med det men... Tvätten, den 
samlas riktigt bra i högar alltså... […] Jag tycker inte om att leva i kaos, det funkar inte 
för mig. Det kan vara kaos i garderoben men jag vill ha det rent … eller jag vill ha det 
rent framme” 
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Han säger även att han ibland kan vänta med att handla mat men att det är något som han 
måste göra förr eller senare. Men han uppger även att de veckor då hans dotter inte bor 
tillsammans med honom så är det inte mycket som blir gjort i hemmet.  

5.5.3 Sammanfattning 

Alla intervjupersoner kan se att det finns en positiv påverkan genom spelet. Per, Oskar och 
David tycker att de själva har påverkat de personer som de spelar tillsammans med i spelet. 
Kalle, Oskar, och David tycker även att de har blivit påverkade av de personer som de spelar 
tillsammans med.  
 
Spelandet har även lett till att Oskar och Per har fått ett minskat socialt nätverk i det fysiska 
livet men däremot har de fått ett utökat nätverk inom spelet. För Kalle är det fysiska sociala 
nätverket oförändrat men han inte går in på hur stort hans nätverk är inom spelet. David har 
däremot fått ett ökat fysiskt nätverk då spelandet har lett till att han kontinuerligt träffar 
spelvännerna samtidigt som han har ett stort socialt nätverk inom spelet.  
 
Alla anser att de kan prata om sitt spelande med folk utanför spelet och Per, Oskar och David 
har fått höra att de spelar för mycket eller blivit ombedda att sluta spela. Ingen av 
intervjupersonerna har misskött sina arbeten på grund av spelandet. Den enda som tar upp att 
han har slutat med saker sedan han började spela är David och han menar på att han skjuter 
upp tvätten och inhandlandet av mat.  

5.5.4 Deltolkning 

Intervjumaterialet och forskningen kan tolkas på så sätt att det går se att MMORPG-spelen 
kan förändra spelarna vardagsliv olika beroende på hur mycket spelarna väljer att gå in i 
MMORPG-spelen. Om spelarna väljer att inte gå in i spelen speciellt djupt kommer spelen 
inte heller att påverka deras vardag nämnvärt mycket medan om spelarna väljer att gå in 
djupare i dem kan spelen påverka det mesta inom spelarnas vardagsliv. 
 
I intervjumaterialet kan man se att alla intervjupersoner tar upp att de kan prata om sitt 
spelande med andra personer utanför spelet. På det sättet kan man se att alla intervjupersoner 
på ett sätt tycker att det finns en viss acceptans för spelandet och detta skiljer sig från det som 
Bennerstedt och Linderoth (2007, s. 70) är inne på om att spelandet inte har någon social 
acceptans. Här kan man se att det skiljer sig i rollförväntningarna hos de vuxna 
intervjupersonerna och de ungdomar som Bennerstedt och Linderoth skriver om. Enligt 
rollteorin kan de vuxna MMORPG-spelarna ha andra rollförväntningarna på sig än 
ungdomarna (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31f). Därmed kan de rollförväntningar som finns 
på de vuxna intervjupersonerna ge dem friheten att de själva kan välja vad de vill göra på sin 
fritid. Majoriteten av intervjupersonerna menar på att de har varit med om att andra 
människor har påpekat att de har spelat/spelar för mycket. Det går att se att de 
rollförväntningarna som ger de vuxna MMORPG-spelarna en frihet att själva välja vad de vill 
göra på sin fritid därmed får en begränsning. I och med detta går det att se att när 
omgivningen tycker att de lägger för mycket tid på spelandet blir rollförväntningarna 
förändrade och spelandet blir inte längre accepterat och intervjupersonerna kan bli ombedda 
att sluta spela.  
 
Falkner (2007, s. 155f) tar upp att ungdomar som spelar MMORPG-spel oftast har många 
vänner som spelar vilket även intervjumaterialet har pekat på. Detta går även att ställa 
gentemot det som Boudreau, Simon och Silverman (2009, s. 1) tar upp angående den 
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motsättning som det kan sägas finns mellan de sociala faktorerna i spelet och medias diskurs 
om att MMORPG-spelen resulterar i socialt isolerade spelare. I intervjumaterialet går det att 
se att i en del fall har spelandet lett till minskade nätverk inom det fysiska livet. Men däremot 
är det svårt att veta om dessa nätverk har minskat just på grund av spelen eller om det finns 
andra anledningar till att de har minskat. Intervjumaterialet visar på att om man som spelare 
satsar på att kontinuerligt träffa spelvännerna i det fysiska livet så kan det leda till att det inte 
blir någon skillnad på kontakterna i det fysiska livet och spelvärlden. Det kan då istället röra 
sig om att MMORPG-spelen har bidragit till att öka det fysiska nätverket. Detta visar alltså på 
att det finns ett slags företräde för det fysiska livet och att de spelvänner som spelarna har 
behöver en slags giltighet därifrån. Intervjumaterialet visar även på att spelarna själva verkar 
kunna känna en press på sig att vara sociala i det fysiska livet trots att de är sociala i 
spelvärlden. Detta tydliggör den motsättning som kan finnas mellan hur social man är i det 
fysiska livet och hur social man är i datorspelen samt visa på att det fysiska livet har ett slags 
företräde före spelvärlden.  
 
Ungdomar som spelar datorspel kan riskera att känna ett grupptryck från andra spelare att de 
skall lägga ner mer tid på spelandet och det kan leda till att ungdomarna går och lägger sig 
senare, förskjuter sina matvanor, får problem med skolan, inte hinner med vardagssysslor och 
hamnar i konflikt med föräldrarna. (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 25, 57f, 70) 
Uppsatsens intervjumaterial pekar på att detta kan tillämpas i viss mån även på de vuxna 
intervjupersonerna. Det har framkommit i intervjumaterialet att vissa av intervjupersonerna 
ibland har hoppat över måltider, sömn, försovit sig till jobbet och skjutit upp vissa 
hushållssysslor i samband med spelandet. Däremot uppger alla intervjupersoner att de sköter 
sitt jobb och att de aldrig har misskött det på grund av spelandet och där kan man se den 
största skillnaden gentemot ungdomarna. Detta kan förklaras med att de ser sina roller som 
yrkesutövare som en roll som är överordnad rollen som datorspelare och därmed blir det 
viktigare för dem att sköta jobbet än att spela. Men det kan även förklaras enligt rollteorin på 
så sätt att rollförväntningarna på rollen som yrkesutövare påverkar intervjupersonerna mer än 
de rollförväntningar som finns på dem i rollen som MMORPG-spelare (Angelöw & Jonsson, 
2000, s. 32f). Även det faktum att intervjupersonerna aldrig har låtit de större personliga 
åtagandena t.ex. arbetet, vissa sociala kontakter eller barnen blivit lidande på grund av 
spelandet kan tydliggöra det fysiska livets företräde före spelvärlden.  
 
Det faktum att intervjupersonerna inte har misskött några av de större personliga åtaganden i 
sina liv visar på att de inte känner det grupptryck som Bennerstedt och Linderoth (2007, s. 57f, 
70) går in på finns hos de datorspelande ungdomarna. Enligt den socialantropologiska 
nätverksteorin kan detta handla om att de vuxna intervjupersonernas spelnätverk inte är lika 
inflytelserika nätverk som ungdomarna har trots att de oftast har kontakt med dem varje dag 
(Forsberg & Wallark, 2002, s. 47). Men det faktum att intervjupersonerna har låtit en del 
vardagliga sysslor bli lidande på grund av spelandet visar på att de trots allt kan känna ett 
visst tryck från de andra spelarna och på så sätt har deras spelnätverk ändå ett visst inflytande. 
Den skillnad som finns mellan de olika intervjupersonerna och hur mycket de låter sina 
vardagliga sysslor bli påverkade tydliggör att det finns en skillnad mellan hur inflytelserika 
intervjupersonernas spelnätverk är. 
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5.6 MMORPG-spelens påverkan på spelarna 

5.6.1 Intervjupersonernas syn på sitt spelande 

Kalle uppger att han tror att alla spelare förr eller senare måste möta sig själv i sin syn på 
spelandet och vidare berättar han att han har kommit fram till att spelet är en hobby för 
honom.   
 

”Det är en hobby, det är det. Det tror jag man möter sig själv med förr eller senare, är 
jag en gamer eller är det en hobby. Det står till vad man prioriterar när det väl kommer 
till privatliv. Jag tycker det andra sociala, hobbys eller så som man har eller om man har 
andra saker som händer så går det före…” 

 
Per menar på att han ser spelandet som ett sätt att leva på och som ett sätt att hantera 
verkligheten på.  
 

” Det är ett sätt att leva. Det är ett sätt att hantera verkligheten. […] Livsstilen är att 
man har det som ett sätt att slappna av på och må bra på och inte behöva bekymra sig 
över vad som händer egentligen. […] Det är ett sätt för mig att vara, ha ett liv...” 

 
Oskar berättar att även han ser spelandet som en livsstil men han tillägger även att det är ett 
beroende för honom.  
 

”Jag ser det lite grann som en livsstil för man har blivit beroende, det har man blivit. 
Min dator gick sönder här så jag var utan dator i tio dagar. Men då gick jag och lånade 
en av kompisens datorer, jag fick panik efter en dag. Så att det är ett beroende, i alla fall 
för mig, för jag blir väldigt grinig och grejer om jag inte får göra det jag ska göra där 
varje dag […] Ja, det är ett beroende känner jag, jag har svårt att göra något annat än 
att spela.”  

 
David berättar att han ser spelandet som ett tidsfördriv eller en hobby och att han har mycket 
tid att lägga ner på spelandet.  
 

”Ja, om man skulle tänka på hur mycket tid man lägger ner skulle det kunna vara ett 
andra yrke. Men… jag får nog säga, det är tidsfördriv just nu…[…] Jag lever ett enkelt 
liv där jag kan spela mycket och jag har mycket tid för det. Jag är inte uppbokad på 
jättemycket grejer som jag ska hinna med varje dag. […] Spelandet, det tar tid av mig, 
fast jag tycker att det är kul…” 

 

5.6.2 Intervjupersonernas syn på sig själva 

Kalle berättar på detta sätt om att han är sig själv när han spelar: ”Nja, jag är väl ganska 
mycket mig själv, det är just det som är enklast och ligger närmast till hands eller vad man 
ska säga.” Han tror även att det inte går att spela en roll någon längre tid i spelet. 
 
Per menar på att även han är sig själv i spelet men att han är en del av sig själv.  
 

”Ja, du är inte helt dig själv för du är ju inte... Du kan inte vara en jägare som går och 
slaktar monster i den här världen. Utan du är dig själv i den världen [spelvärlden, förf. 
anm.][…]. Det är inget påhittat rollspel utan det är vad jag är.” 

 
Per berättar även att han ser sig själv som en ”nörd” då han har lagt ner pengar på att köpa en 
kopia av ett svärd från spelet.  
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Oskar uppger även han att han är sig själv i spelet och att spelet är en del av honom men även 
att han är beroende av spelet. Han menar på att spelet alltid finns med honom och att han 
aldrig kopplar bort det.  
 

”Det är en del av min vardag, det tillhör ju mig. Det är en del av mig, jag har svårt att 
vara utan det och jag får panik när någonting som inte fungerar eller när det är sent med 
uppdateringar och de har stängt serverarna. Då får man panik och man börjar undra hur 
länge detta kommer att ta och om man ska maila och klaga. Så det är en del av min 
vardag…” 

 
 
Även David säger att han är sig själv i spelet.  
 

”Jag tror att i spelet är man nog den man är… Det är nog ingen ide att spela någon 
annan i spelet, mer än att man spelar en karaktär. […] Han som springer där på skärmen, 
det gör ju jag. Men bakom honom så är det jag också. Jag spelar ju inte att jag är han 
med alla hans färdigheter och så där.” 

 

5.6.3 Sammanfattning 

Kalle och David tycker att spelandet är en hobby och Per och Oskar tycker att det är en livsstil. 
Alla intervjupersoner tycker att de är sig själva i spelet men Per och Oskar, går in på att spelet 
är en del av dem själva.  
 

5.6.4 Deltolkning 

Jakobsson (2006, s.119) menar på att vissa personer är mer sig själva på Internet än vad de är 
i det fysiska livet och han menar även att personer kan ha en nätidentitet som är en del av 
personens personlighet. Detta kan ses i intervjumaterialet då alla intervjupersoner säger att de 
är sig själva i spelet. Per går djupare in på det och menar på att han är en del av sig själv i 
spelet på så sätt att han inte kan vara spelkaraktären som han spelar men däremot spelar han 
sin spelkaraktär på så sätt att spelkaraktären får hans personlighet.  
 
Hälften av intervjupersonerna ser spelandet som en hobby och de resterande ser det som en 
livsstil. Kalle och David är de två intervjupersoner som ser spelandet som en hobby och i 
deras fall kan man tala om att de har fått roller som spelare genom spelandet. De definierar 
inte sig själva som spelare och ser inte spelandet som en del av sig själva men däremot tar de 
på sig rollen som spelare då de sätter sig framför spelet och spelar. Deras roller som 
MMORPG-spelare kan enligt rollteorin ses som förvärvade roller som de själva har tagit 
initiativ till (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32).  
 
Per och Oskar är de två intervjupersoner som ser spelandet som en livsstil. De beskriver även 
spelandet som en del av sig själva. Enligt den sociala identitetsteorin går det även att se att de 
har fått sociala identiteter genom spelandet då de själva beskriver sig och ser sig själva på ett 
specifikt sätt. Genom deras grupptillhörigheter som spelare går det att se att de har börjat 
identifiera och se sig själva som spelare men det går även att se att de har fått mer specifika 
sociala identiteter. (Levin & Trost, 2004, s. 164) I Pers fall är det den sociala identiteten 
som ”nörd” och i Oskars fall är det den sociala identiteten som ”beroende”. Däremot behöver 
Pers och Oskars sociala identiteter som spelare och nörd/beroende inte alltid vara närvarande 
utan de kan aktualiseras i olika sociala situationer (Levin & Trost, 2004, s. 164f). 
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I intervjumaterialet har det som sagt framkommit att två intervjupersoner har skapat 
identiteter och att de har skapat minst två olika identiteter. Detta visar på att MMORPG-
spelen möjliggör ett idententitetsskapande men även att det är möjligt att skapa olika 
identiteter inom den kultur som spelen utgör.  
 

6. Helhetstolkning och slutdiskussion 

6.1 Helhetstolkning av slutsatserna 

6.1.1 Hantering av vardagen och välbefinnande i MMORPG-spel 

De viktigaste och största anledningarna till att personer spelar MMORPG-spel som har 
framkommit är: koppla av, distansera sig från vardagens krav och skapa relationer med de 
andra spelarna. Dessa anledningar kan man se reflekterar MMORPG-spelen som spel som får 
spelarna att må bra eller finna ett välbefinnande. 
 
Distanseringen från vardagens krav kunde ses som något tudelat, dels komma bort från kraven 
och dels komma bort från rutinerna och finna en spänning i livet. Författarna tror att detta inte 
bara handlar om MMORPG-spelarna utan att de flesta människor i allmänhet kan ha ett 
sådant behov. Sedan om man söker spänningen eller kravlösheten genom MMORPG-spelen 
eller genom att titta på en film, läsa en bok eller utföra någon annan fritidsaktvitet är endast en 
fråga angående tycke och smak. 
 

6.1.2 Sociala nätverk och relationer i MMORPG-spel 

Det har visat sig att MMORPG-spelen har en god förutsättning för spelarna att skapa 
relationer med de andra spelarna och trots att spelarna inte upplever att de känner de andra 
spelarna fullt ut finns det ändå en substans i relationerna då det finns en ömsesidighet, 
gemenskap och närhet inom dem. Vidare har det även visat sig att MMORPG-spelen kan leda 
till både ökade och minskade nätverk, inom spelet såväl som i det fysiska livet. Däremot 
behöver det inte vara spelen i sig som har påverkat nätverken utan det kan bero på andra saker 
i spelarnas liv såsom personlig utveckling eller liknande. Det kan alltså handla om 
individuella skillnader mer än att spelen i sig har påverkat nätverken.  
 

6.1.3 MMORPG-spel vs. det fysiska livet 

MMORPG-spelens påverkan på spelarnas vardagsliv är beroende på hur mycket spelarna 
själva väljer att gå in i och engagera sig i spelen. Det har även visat sig att spelvärlden har ett 
underordnat värde än det fysiska livet. Det är det fysiska livet som är den ”verkliga” världen 
och det är där som man skall leva även om spelarna tillåts fly undan från den för en viss tid då 
de spelar men de måste hela tiden komma tillbaka och leva större delen av sina liv i den. 
Detta tror författarna kan leda till att spelarna kan känna eller uppleva en slags dubbelsidighet, 
de tillåts inte ha sitt liv i spelet trots att större delen av deras liv finns där utan de behöver leva 
i två världar. Frågan är om denna konflikt och dubbelsidighet som den leder till är likadan och 
uppfattas på samma sätt hos de vuxna spelarna som hos de yngre spelarna? Men det behöver 
inte enbart vara på detta sätt utan det kan även vara så att spelet endast möjliggör en 
undanflykt från ”verkligheten” för spelarna där de kan vila upp sig från det fysiska livet 
samtidigt som de får en chans att ge liv åt sin fantasi.  
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6.1.4 Identitetsskapande i MMORPG-spel 

MMORPG-spelen kan sägas innehålla förutsättningar för spelarna att skapa identiteter inom 
spelen. Författarna tycker även att det är intressant att se att det är fullt möjligt att skapa 
identiteter inom MMORPG-spelen samtidigt som spelarna påstår att de inte har blivit speciellt 
berörda av spelet och det som händer inom det. Detta kan hänga samman med att de personer 
som har skapat sig en identitet genom spelet inte har medvetandegjort detta för sig själva utan 
att det är något som har skett omedvetet.  
 

6.1.5 Gränsöverskridande aspekter i MMORPG-spel   

Det har visat sig att MMORPG-spelen och den kultur som de hör till kan kallas för 
gränsöverskridande när det kommer till ålderskategorier, kulturtillhörigheter och utbyte 
mellan fantasi och verklighet. Spelen leder oftast till att ålderskategorier löses upp på så sätt 
att spelarna inte bryr sig om varandras åldrar utan kan skapa kontakter med spelare i andra 
ålderskategorier. Med andra ord kan äldre spelare lätt skapa kontakter med yngre spelare och 
tvärtom. MMORPG-spelen och dess kultur är även gränsöverskridande på så sätt att kulturen 
är öppen inför andra kulturer och subkulturer och spelare kan spela MMORPG-spel oavsett 
vilka andra kulturer och subkulturer som de tillhör. Inom MMORPG-spelen blir det även ett 
utbyte mellan fantasi och verklighet. Det som skapas inom dessa fantasivärldar är något som 
verkligen existerar, det kan tas ut ur fantasivärldarna och in i det fysiska livet och ändå 
existera. Det är alltså inte bara fantasi inom fantasivärldarna. Exempel på detta är 
spelnätverken som skapas inom spelen men som även existerar i det fysiska livet då spelarna 
väljer att träffa spelare från spelnätverken. På samma sätt kan det som existerar i verkligheten 
även existera i fantasin och utbytet mellan dessa två världar leder till ett slags 
gränsöverskridande trots att det finns klara gränser emellan dem. 
 

6.1.6 Flexibilitet i MMORPG-spel 

Det går även att säga att MMORPG-spelen och dess kultur är flexibelt på så sätt att det hela 
tiden anpassas till spelarnas förmågor, kunskaper och möjligheter att lägga ner tid på det. Men 
spelen är även flexibla på så sätt att vad spelen blir för spelarna är beroende på vad spelarna 
vill ha och hur mycket spelarna själva väljer att gå in i spelen.  
 

6.1.7 MMORPG-spel – en effekt av det senmoderna samhället 

Det som har visat sig under arbetets gång är att författarna tycker att MMORPG-spelen kan 
ses som en effekt av det senmoderna samhället som spelarna lever i. Med detta menar 
författarna att den flykt från vardagens krav som spelarna, eller alla andra människor också, 
har kommer från det som Bauman (2002, s. 68) skriver att samhället hela tiden ser framtiden 
som något otryggt och hotfullt. Det kan även sägas att spelen blir spelarnas tillflyktsort för att 
försöka finna någon trygghet som annars kan saknas i samhället. Vidare kan författarna även 
se att det senmoderna samhället möjliggör för spelarna att kunna söka sig till spelvärldarna då 
det senmoderna samhället kan ses möjliggöra ”den flexibla verkligheten” där det blir möjligt 
att söka sig till en alternativ värld (Bauman, 2002, s. 175). Detta även om banden till det 
fysiska livet finns kvar och spelvärlden har ett underordnat värde för det fysiska livet. Detta 
kan leda till den dubbelsidighet hos spelarna som författarna tidigare har nämnt. Även det 
faktum att det senmoderna samhället kan ses som ”valfrihetens nya epok” möjliggör för 
spelarna att själva kunna välja att de vill söka sig till en alternativ värld utan den ambivalens, 
tvetydighet och mångtydighet som finns i det senmoderna samhället (Bauman, 2002, s. 75, 
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175). Därmed anser författarna att det blir tydligt att det senmoderna samhället både 
möjliggör MMORPG-spelen och att spelen är en effekt av det senmoderna samhället. 
 

6.2 Slutdiskussion 

6.2.1 Sammanfattande diskussion 

Uppsatsens syfte var att belysa vad det är som gör att vissa personer börjar spela MMORPG-
spel, få en inblick i hur en MMORPG-spelares sociala nätverk kan se ut samt hur spelandet 
kan ha förändrat MMOPRG-spelarens vardagsliv. Detta syfte skulle besvaras med hjälp av de 
tre frågeställningarna och författarna anser att både syftet och frågeställningarna är uppfyllda.  
 
Uppsatsen har visat på att det går att se att MMORPG-spelen är en effekt av det senmoderna 
samhället samtidigt som det senmoderna samhället har möjliggjort MMORPG-spelen. Det 
som bortsett från detta har blivit tydligt i uppsatsen är det faktum att MMORPG-spelen inte 
endast går att räkna som ett barn- och ungdomskultursfenomen utan att det även är ett 
fenomen som återfinns bland vuxna. Det går även att se det som att det senmoderna samhället 
har möjliggjort att vuxna har ett utrymme för spel som tidigare har tillhört barn- och 
ungdomskulturen. Vidare har det visat sig att MMORPG-spelen och dess kultur kan sägas 
vara gränsöverskridande och flexibla men även att det är en kultur där ålder har en 
underordnad betydelse utan det som istället blir viktigt inom kulturen blir skicklighet och 
engagemang för spelen. Detta kan liknas med vissa idrottskulturer och idrottsklacker där 
engagemang kan ses som prestige. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att genom uppsatsen har det blivit tydligt att det finns flera 
olika anledningar till varför vissa personer söker sig till MMORPG-spelen och spelen kan 
bidra till att spelarna har ett högre allmänt välbefinnande och lättare kan hantera sin vardag 
samt att spelen kan vara identitetsskapande. Det har även visat sig att MMORPG-spelen kan 
hjälpa spelarna att distansera sig från de krav som de har på sig från vardagen och att den 
distanseringen kan handla om att bara komma bort från vardagens krav men såväl även att 
spelarna vill söka en spänning genom spelen. Uppsatsen har även påvisat att MMORPG-
spelen kan påverka en spelares vardagsliv på flera olika sätt men att det är upp till hur varje 
spelare själva väljer att definiera och prioritera sitt spelande. Det faktum att spelarna i vissa 
fall lever i två världar har även synliggjorts genom uppsatsen. Detta kan medföra att spelarna 
hamnar i en dubbelsidighet när det kommer till spelets underlägsenhet för det fysiska livet. 
 

6.2.2 Metoddiskussion 

Uppsatsens metod, kvalitativa forskningsintervjuer, valdes med förhoppningen att kunna ta 
del av personers subjektiva upplevelser kring MMORPG-spel. Denna metod resulterade i ett 
informationsrikt och fylligt material i form av intervjupersonernas berättelser och 
beskrivningar av sina upplevelser. 
 
Vidare använde författarna sig av kontaktpersoner i kontakten med intervjupersonerna vilket 
kan ha varit en nackdel då det endast var två kontaktpersoner som användes. Det resulterade i 
att det blev ensidigt urval av intervjupersonerna då kontaktpersonerna använde sig av sina 
redan befintliga kontakter av MMORPG-spelare. Det ensidiga urvalet visade sig på så sätt att 
det inte blev några kvinnor, ungdomar eller äldre personer i urvalet samt att majoriteten i 
urvalet av intervjupersoner spelade samma MMORPG-spel. Detta kan ha påverkat det resultat 
som visade sig. Hade urvalet sett annorlunda ut hade troligtvis även andra resultat kommit 
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fram. Dock resulterade användandet av kontaktpersoner i att författarna kunde komma i 
kontakt med intervjupersoner vilket annars hade kunnat vara problematiskt.  
 
Användandet av kontaktpersoner resulterade även i att författarna inte kände de 
intervjupersoner som valdes ut. Detta kan ha varit en fördel då det kan ha lett till att 
intervjupersonerna var mer öppna med sina upplevelser än vad de annars skulle ha varit.  
 
En annan fördel som har funnits är författarnas olika kunskaper om ämnet. Då ena författaren 
hade en kunskap om MMORPG-spel sedan tidigare har det resulterat i att intervjupersonernas 
berättelser har kunnat förstås på ett sätt som inte hade varit möjligt om den tidigare kunskapen 
saknades. Den andra författaren hade ingen kunskap om MMORPG-spel vilket har resulterat i 
ett ifrågasättande av intervjupersonernas berättelser som annars inte hade varit möjligt. Denna 
kombination av tidigare kunskap och brist på tidigare kunskap resulterade i möjligheten att få 
fram ett djupt och ifrågasättande i intervjupersonernas berättelse samt en större förståelse för 
deras upplevelser.  
 

6.4.3 Förslag till vidare forskning 

Då det har visat sig under uppsatsens gång att MMORPG-spelen inte endast är ett fenomen 
inom barn- och ungdomskulturer skulle det vara intressant och givande med mer svensk 
forskning på fenomenet ur ett vuxenperspektiv. Men även forskning som riktar in sig på att 
jämföra äldre och yngre spelare och om det är någon skillnad på spelandets påverkan på dem. 
Det som författarna även skulle tycka att det var intressant om det forskades vidare på är 
denna dubbelsidighet som kan finnas hos vissa spelare och hur det fenomenet kan te sig för 
spelarna. Vidare skulle det även vara intressant att se mer forskning om huruvida det går att 
tala om ett datorspelsberoende eller inte. 
 
Denna uppsats har endast inriktat sig på hur spelarna själva upplever sitt spelande och 
författarna har funnit att det troligtvis skulle ge en annan bild av spelandet om det även gick 
att få in upplevelser från spelarnas närmaste anhöriga och familj.  
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8. Bilagor  

8.1 Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi, Susanna Bäckman och Paula Bel, går den sista terminen på socionomprogrammet på 
Socialhögskolan i Stockholm. Under denna termin skall vi skriva en c-uppsats med syftet att 
belysa vad det är som gör att vissa personer börjar spela MMORPG-spel, få en inblick i hur 
en MMORPG-spelares sociala nätverk kan se ut samt på vilket sätt spelandet kan ha förändrat 
MMOPRG-spelarens vardagsliv. 
 
För att uppnå detta syfte hade vi tänkt genomföra intervjuer med 4-5 personer som vi sedan 
kommer att analysera och jämföra med tidigare forskning på området.  
 
Intervjuerna 
Intervjuerna kommer att genomföras på en tid och plats som passar dig och kommer att ta runt 
en timme. Vi kommer att båda två delta vid intervjuernas genomförande och dessutom 
kommer ljudinspelning av intervjuerna att ske.  
 
Frivillighet 
Det är frivilligt att delta på intervjuerna och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. Frivilligheten innebär även att du som medverkande kan välja att inte svara på 
vissa frågor i intervjuerna. 
 
Anonymitet 
Du som medverkande kommer att vara anonym i uppsatsen. Det kommer endast vara vi som 
har tillgång till uppgifter om din identitet. Viss information som du kommer att ge under 
intervjuerna kommer även att redigeras för att bevara din anonymitet.  
 
Ljudinspelningarna och övrigt material kommer att förvaras på så sätt att ingen obehörig får 
tillgång till det och vi kommer att vara de enda personerna som lyssnar på det. Materialet och 
ljudinspelningarna kommer även att förstöras efter uppsatsens slutförande.  
 
Användandet av uppsatsen 
Informationen som ges under intervjuerna kommer att användas i vår uppsats som kommer att 
läsas av våra lärare och klasskamrater. Uppsatsen kommer även att publiceras på Diva-portal, 
ett digitalt vetenskapligt arkiv på Internet. Du som medverkande kommer även om du vill 
kunna få tillgång till uppsatsen.  
 
Samtycke 
För att vara säkra på att du som medverkande har tagit del av denna information kommer vi 
att i samband med inbokningen av intervjun att inhämta ditt samtycke. 
 
Vid eventuella frågor så är du välkommen att kontakta oss.  
Tack för din medverkan. 
 
Susanna Bäckman, 0707-494795  Paula Bel, 073-6485477 
susanna_86@hotmail.com  belpaula@hotmail.com  
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8.2 Intervjuguide 
 
Alla frågor handlar om MMORPG-spel. 
 
Inledande frågor 
Ålder, civilstånd och sysselsättning 
 
Vilket/vilka spel spelar du? Hur länge har du spelat? Ungefär hur mycket spelar du i veckan? 
 
Spelandet 
När och hur började du spela? Av vilken/vilka anledningar började du spela? 
 
Berätta om vad du gör när du spelar. 
 
Beskriv hur en vanlig dag ser ut för dig. 
 
Hur ser du på ditt spelande? Är det en livsstil eller är det en hobby? 
 
Vad får du ut av spelandet? (Följdfrågor tillkommer beroende på svaret) Vad får du ut av 
spelandet som du inte kan få i det fysiska livet? 
 
Känner du någon gemenskap inom spelet? I sådana fall, vad är det som får dig att känna 
gemenskap och vad är gemenskap för dig? 
 
Spel och nätverk 
Hur ser ditt sociala nätverk ut i det fysiska livet? 
 
Hur ser ditt sociala nätverk ut i spelet? (Har du vänner och/eller familj som spelar? 
Känner du dom du spelar med och känner dom du spelar med dig?) 
 
Hur skiljer sig vännerna i spelet från vännerna i det fysiska livet? 
 
Kan du prata om ditt spelande med dina vänner, familj, arbetskamrater eller liknande? 
Varför/varför inte? 
 
Spelets påverkan av det sociala nätverket och det praktiska livet 
Hur tror du att dina vänner och/eller familj upplever ditt spelande? 
 
Hinner du tillbringa tid med vänner och/eller familj trots spelandet? (Har dina vänner 
och/eller familj sagt att du spelar för mycket? Eller har de bett dig att sluta spela? I sådana fall 
varför och hur hanterade du det?) 
 
Har du någon gång hamnat i konflikter pga. spelandet (i spelet eller i det fysiska livet)? 
 
Har du någon gång misskött ditt jobb/skola pga. spelet eller ditt spelande? Har du 
åsidolagt/slutat med saker sedan du började spela? (Upplever du själv att du hinner med dina 
dagliga rutiner och att du har tid att koppla av trots spelandet?) 
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Spelets påverkan på intervjupersonen 
Hur har ditt spelande påverkat dig och ditt liv? Positivt och negativt? 
 
Har det hänt att händelser i spelet har påverkat dig i det fysiska livet? 
 
Har det hänt att händelser i det fysiska livet har påverkat ditt spelande? 
 
Hur påverkar spelet dig när du inte spelar? Brukar du tänka på spelet när du inte spelar? 
 
Hur känner du dig när du spelar? (Har du någon gång mått dåligt av att spela?) 
 
Tycker du att det är någon skillnad på hur du är som person i spelet och hur du är som person 
i det fysiska livet? (Har du någon nätidentitet?) 
 
Spelar du med ett guild eller några speciella personer när du spelar? Har de personerna som 
du spelar med (guild, vänner) påverkat dig i ditt spelande? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
Upplever du att du kan stänga av spelet när du vill? 
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8.3 Begreppsförklaringar 
 
Datorspel – finns idag i många olika former och med datorspel menas både spel för 
persondatorer men även spel för olika spelkonsoler och liknande. Datorspelen på främst 
persondatorer men även i vissa spelkonsoler kan kopplas upp mot Internet och spelas online 
tillsammans med andra personer världen över. Denna utveckling blev populär i slutet av 
1990-talet då Internet växte och expanderade. (Nationalencyklopedin [NE], 2009) 
 
Forum – enligt författarna kan detta begrepp ses som en slags virtuell anslagstavla där 
spelarna kan diskutera spelet eller andra ämnen. 
 
Fysiskt liv – författarna kommer att använda detta begrepp när de menar det fysiska livet där 
våra fysiska kroppar befinner sig. Med andra ord kan det sägas att det rör sig om den värld 
som inte är spelvärlden eller andra fantasivärldar. 
 
Guilds – är olika grupper eller klaner i MMORPG-spelen som spelarna kan bli medlemmar i. 
Guilden är officiella sanktionerade organisationer med en hierarkisk uppbyggnad. Guilden 
erbjuder sina medlemmar tillgång till privata chattar, forum och email-listor. Det går att 
särskilja två olika typer av guilds, sociala eller raiding guilds. Dessa klaner har olika mål med 
spelandet. (Jakobsson & Taylor, 2003, s. 85) 
 
Level – den nivå som spelarens spelkaraktär i spelet befinner sig på. Vid högre level får 
spelaren tillgång till nya funktioner i spelen. (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 21)  
 
MMORPG-spel – är en genre bland datorspel och är en förkortning för Massively 
Multiplayer Online Role-Playing Games. Dessa spel hamnar oftast inom genren fantasy och 
världarna som spelen utspelar sig i är stora, detaljerade och grafiskt avancerade. (Aupers, 
2009, s. 1f) Det populäraste MMORPG-spelet är WoW (World of Warcraft) och spelet har 
över 11,5 miljoner prenumeranter världen över (Blizzard, 2008).  
 
MUD – ett slags datorsystem och spel som möjliggör att många användare eller spelare kan 
spela samtidigt på Internet men även att de kan träffa på varandra i spelet. MUD är en 
förkortning av Multi-User-Dungeon eller Multi-User-Domain. (Pargman, 2002, s. 117) 
 
Nätidentitet – kan ses som en del av en individs personlighet som endast går att komma åt i 
spelandet eller i den interaktion som sker med andra människor online (Jakobsson, 2006, s. 
119). 
 
Online – författarna kommer i detta arbete använda detta begrepp när de menar en person 
som via en dator är uppkopplad mot Internet.  
 
Raid, raiding – direkt översatt betyder det räd. Det innebär i MMORPG-spelen att en grupp 
av spelare tillsammans söker sig till en plats i spelet där det krävs att de samarbetar för att 
kunna överleva och döda monster/motståndare (Bennerstedt & Linderoth, 2007, s. 78, 80). 
 
Socialt nätverk – det är svårt att begränsa vilka som ingår i en persons nätverk. Antingen kan 
alla som den personen känner ingå i det sociala nätverket eller så kan det handla om de 
personerna som den personen umgås med. Men det kan även handla om andra begränsningar 
eller avgränsningar om vilka som skall ingå i det sociala nätverket. Det finns olika former av 
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de sociala nätverken och de kan vara subjektiva, objektiva, formella och informella nätverk. 
(Forsberg & Wallmark, 2002, s. 46) 
 
När författarna nämner nätverk i arbetet kommer de att mena den krets kring en specifik 
person som har en viss inverkan på personen även om den inverkan är liten. Det kan alltså 
röra sig om familj, vänner och släkt men även bekanta (i spelet eller utanför), arbetskamrater 
och formella personer såsom arbetschefen eller myndighetspersoner.  
 
Spelkaraktär – spelarens figur i spelet. Spelkaraktärerna kan skapas genom att välja olika 
raser, kön och utseende. De olika raserna har olika för- och nackdelar och bör anpassas till 
spelarens spelstil. Genom spelandet utvecklas sedan spelkaraktären. (Bennerstedt & Linderoth, 
2007, s. 79) 
 
Spelvärld – MMORPG-spelen utspelar sig i olika spelvärldar som kan ses som en slags 
virtuell värld men den är alltid kopplad till ett specifikt spel. Spelvärldarna är oftast 
avancerade och utvecklade världar.  
 
Vardagsliv – det liv som en person befinner sig i inom vardagen. Skola, arbete, den 
vardagliga fritiden och hemmet kan räknas till vardagslivet. Vardagslivet även kan ses ha två 
aspekter eller dimensioner, dels den praktiska aspekten och dels den sociala aspekten. Det 
praktiska vardagslivet handlar om de praktiska sysslorna som sker inom en persons vardagsliv 
såsom laga mat, äta, städa, duscha, betala räkningar m.m. Det sociala vardagslivet handlar om 
personens sociala umgänge med andra människor.  
 
Virtuella världar – platser där flera användare kan prata och umgås med varandra i realtid 
via Internet. Platserna består av grafiska representationer av olika fantasivärldar. (Jakobsson, 
1999, s. 1) 
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