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World of Warcraft 

- spelets inverkan på individen 

och det sociala livet 
Emma Stigsson & Louise Zakrisson 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle 

  
I och med Internets framväxt de senaste tio åren har en ny underhållningsmarknad öppnat sig. 

En ny form av kommunikation och interaktion har möjliggjorts.  I denna uppsats behandlar vi 

nätspelsfenomenet World of Warcraft. Dataspel och beroende har blivit ett vanligt ämne i 

media den senaste tiden. Det finns därmed misstanke om att detta ökat den senaste tiden i och 

med Internets framväxt. Vårt syfte har varit att undersöka hur denna typ av kommunikation 

påverkar det sociala livet och hur deras spelande kan ses som ett beroende. Vi har sökt svar på 

detta genom kvalitativa intervjuer med nio aktiva spelare. Slutsatsen vi kom fram till är att 

problematiken varierar beroende på individens personlighet och förutsättningar och har inte så 

mycket med spelet i sig att göra även om dataspelets utformning är en faktor. 

 

Nyckelord: Dataspel, World of Warcraft, Internet, social påverkan, beroende.    
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World of Warcraft 

- gamings impact on the individual  

and the social life 
Emma Stigsson & Louise Zakrisson 

University of Halmstad, School of Social and Health Sciences 

  

The growth of the Internet has made it possible for a new kind of entertainment market to 

develop. During the last ten years new ways of communicating and interacting has made this 

possible. World of Warcraft, one of the phenomena’s in this entertainment market, will be 

discussed in this thesis. Computer games and addictions have become common subjects in 

media, and there are reasons to believe that the addictions have increased during the growth of 

the Internet. The purpose of this thesis is to examine how this kind of communication trough 

computer games affects the social life of the players and if the playing can be seen as an 

addiction. To find answers to this, qualitative interviews have been made with nine active 

World of Warcarft-players.  The conclusion made in this thesis is that the problem varies 

depending on the personality of the player more then it has to do with the actual game, even if 

the design of the computer game is a depending factor.    
 
Keywords:  computer games, World of Warcraft, Internet, social effects, addiction
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1. Inledning 
 

Den senaste tiden har det pratats alltmer i media om dataspelsberoende. I de stora 

kvällstidningarna har artiklar publicerats om unga människor som mer eller mindre fått större 

problem i nära relationer och misskött skola, hygien och andra fysiska behov på grund av sitt 

spelande. Detta ledde i ett fall till tvångsvård för en fjortonårig pojke i Vänersborg. I 

aftonbladet stod det att läsa om en undersökning som utförts att tjugotusen svenska ungdomar 

är beroende av Internet och att sjuttiotusen ligger i riskzonen för att utveckla ett allvarligare 

beroende. Forskarna menar att detta är ett växande problem i det västerländska samhället och 

det är konstaterat att spel påverkar samma delar av hjärnan som vilken annan drog som helst.  

 

Det finns en del forskning om Internets framväxt och dess betydelse för människans sociala 

liv och livsföring i allmänhet men när det gäller studier som gjorts i ämnet dataspel och hur 

detta påverkar människan psykiskt finns det inte speciellt mycket. Spelandets negativa sidor 

är ett relativt nyupptäckt fenomen även om det säkert har funnits sedan Nintendo blev vanligt 

på åttiotalet. 

  

Att vi har inriktat oss på Internetspel beror på att Internet har kommit att bli en del av vår 

vardag och kan användas på många olika sätt: som sökmotor, för att skaffa sig kontakter och 

vänner, betala räkningar samt mycket annat. Vår målgrupp använder sig av nätet för att utöva 

sin stora hobby vilket är dataspelet World of Warcraft som hädanefter kommer att förkortas 

WOW. Denna aktivitet utförs tillsammans med andra människor världen över och är ett så 

kallat Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).   

 

Att umgås över nätet har blivit mer vanligt men frågan är hur nyttigt det är. Forskarna har 

delade åsikter om den virtuella gemenskapens betydelse för individens sociala liv. Vissa 

menar att den bidrar till ökad isolering, ensamhet och kan leda till depression medan andra 

hävdar att Internet är ett utmärkt komplement till det verkliga livets sociala kontakter.      

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att undersöka hur spelandet av World of Warcraft påverkar den 

enskilde individen på det sociala planet. Vi vill också undersöka varför dessa människor 

väljer datorn framför andra aktiviteter vad som gör spelet så lockande. Detta syfte vill vi 
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uppnå genom följande frågeställning: är informanternas datorvanor är socialt befrämjande 

eller snarare ett hinder för socialt umgänge? Är det ett intresse eller ett beroende?  

1.2 Disposition 
För att få en klarare bild av uppsatsen uppbyggnad har vi valt att visa det genom modellen 

nedan. Vi går härigenom de olika kapitlen och dess innehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:2:1 Uppsatsens disposition 
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2. Bakgrund 
 

För att ge läsaren en bättre förståelse för vårt ämne och informanternas historia vill vi här 

presentera några byggstenar som är viktiga för att förstå vad det innebär att spela. Vi klargör 

här för spelets uppbyggnad och förklarar vissa begrepp och termer som är centrala i World of 

Warcraft. Bakgrunden består av våra egna erfarenheter av spelet då vi provat på att spela 

WoW i tio dagar och även till viss del information som informanterna har delgivit oss under 

intervjuerna. 

2.1 Vad är World of Warcraft? 
WoW är det fjärde spelet i Warcraftserien som utvecklats av det amerikanska 

mjukvaruföretaget Blizzard. Spelet är ett så kallat massively multiplayer online role- playing 

game (MMORPG), det vill säga WoW är ett spel som endast kan spelas online tillsammans 

med andra spelare världen över. Det går att spela solo men spelarna är aldrig ensamma i 

spelets värld då det är ett onlinespel. Vidare är det ett rollspel, det som karaktäriserar 

datarollspel är ofta en lång inledande handling där man lär känna karaktärerna och får en 

bakgrundhistoria till varför man krigar. 

2.1.1 Att börja spela 
WoW är som ovannämnt ett rollspel. När ett nytt spel startas finns en rad valmöjligheter.  Inte 

bara vad gäller val av karaktär utan WoW erbjuder även spelaren olika typer av spelsätt. Vid 

val av server finns möjligheten att spela på en PvE server eller en PvP server men också RP 

servrar för de som vill rikta in sig på själva rollspelsdelen av spelet. Vad är då skillnaden 

mellan PvE och PvP servrar?  PvE står för Player vs. Environment, där spelar personerna i 

huvudsak tillsammans med andra mot datorn och inte mot andra spelare till skillnad mot 

spelet på PvP-servrar. PvP står för Player vs. Player och som namnet antyder kan spelare när 

som helst bli attackerad av andra spelare som tillhör motsatta sidan. På PvE-servrar kan 

motståndare bara attackera varandra om personerna ger varandra tillstånd.  

 

Bland det första en spelare gör förutom att välja spelstil är att välja sida av konflikten, 

Alliance eller Horde. Alliance består av raserna människa, dvärg, nightelf och gnome medan 

Horde består av de lite mer skräckinjagande raserna undead, orc, tauren och troll . Varje ras 

har sin egen bakgrundhistoria som berättar vilket sammanhang de har i spelets värld och 
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vilken ställning de har i konflikten. Raserna har även sin egen stad, där startar spelet för 

nybörjare innan de ger sig ut i World of Warcraft. 

 
Mellan Alliance och Horde kan ingen kontakt ske med undantag för strid och handel i vissa få 

städer. Man kan inte kommunicera via text då dessa talar olika språk och textmeddelanden 

förvandlas till en obegriplig sörja. Det går dock att genom så kallade emotes- kroppsrörelse 

förmedla vissa känslor som kan förstås men i övrigt råder stora kommunikationssvårigheter, 

allt för att göra spelet mer verklighetslikt. Spelare från motsatta sidor kan inte heller gå 

samman för att genomföra uppdrag ihop. 

 

Efter att spelaren valt sida och ras ska denne välja vilken klass den vill vara. Alla klasser har 

olika karaktärer. Klasserna utgörs av jägare, krigare, korsriddare, magiker, häxmästare, 

lönnmördare, druid, schaman och präst och detta val är det viktigaste när det gäller att 

definiera vad karaktärens roll i spelet skall vara. Olika klasser ger olika möjligheter och har 

olika för och nackdelar i strid.  

2.1.2 Spelets gång 
Att spela upp sin karaktär görs genom att lära känna sin karaktärs styrkor och svagheter och 

spela rätt, utforska världen och anta utmaningar, så kallade quests som hämtas hos 

datoriserade karaktärer. På så sätt samlar spelaren på sig experience points (XP) vilket gör att 

en högre level uppnås. Den högsta leveln som går att uppnå är för tillfället 60 och detta tar ca 

10 dygn det vill säga 240 timmar beroende på hur skicklig spelaren är. Att ”levla” innebär 

tillgång till nya färdigheter vad gäller stridteknik. Under spelets gång kan även olika yrken 

läras, först på nybörjarnivå men allteftersom spelaren tränar upp sin karaktär kan denne 

avancera och börja tjäna pengar genom att sälja sina tillverkade saker. 

 

Efter Spelets gång blir uppdragen allt svårare och spelarna får då ta hjälp av varandra genom 

att ingå i så kallade parties, en grupp på max fem personer. Ett party kan beskrivas som en 

samarbetsgrupp där alla deltagarna delar på vinster och poäng. När man kommer upp på högre 

nivåer/levels är det vanligt att det krävs ett större antal deltagare för att utföra ett uppdrag eller 

instans. Vanligt är då att spelarna aktivt ingår i en guild, även kallat gille. En guild är en större 

samarbetsgrupp och det är ofta med guilden som man sedan genomför instanserna. Vissa 

instanser kan ta flera timmar att genomföra men delas ofta upp i ett par dagar. Dessa görs i 

större grupper om fyrtio personer och benämns som ”att göra en raid”. Vid en instans krävs 

full koncentration från samtliga deltagare och då detta är ett stort samarbetsprojekt finns alltid 
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en så kallad raidleader som strukturerar upp det hela. En raidleader är ofta en mer erfaren 

spelare som har genomfört instansen ett antal gånger tidigare och har kontroll över läget. 

Denne bör även ha en större insikt i hur alla klasser ska spelas. Till sin hjälp har raidleadern 

så kallade classleaders. En classleader ska ha kontroll över sin klass och hjälpa 

klassmedlemmarna med praktiska tips om hur de bör spela sina karaktärer. 

 

Då man som spelare når level 60, även kallat endgame då detta är den högsta leveln för 

tillfället, förändras spelet och spelandets karaktär. Fokus ligger då på att samla föremål och så 

kallat ”rykte” vilket krävs för att klara de svåraste instanserna. Ett bra rykte är viktigt för att 

kunna få tillgång till de mer exklusiva varorna hos köpmännen och detta går endast att uppnå 

genom att utföra uppdrag. 

  

Allteftersom spelarna når högre level blir kommunikationen viktigare, spelarna måste börja 

samarbeta för att kunna gå vidare. För att underlätta används olika program så att spelarna 

snabbt och enkelt ska kunna samtala med varandra genom mikrofon, detta används i första 

hand för att den som leder gruppen ska på ett enkelt vis ska kunna ge ut order om vad 

spelarna ska göra och när de ska göra det. Det finns även chatkanaler som spelarna via 

textmeddelanden kan kommunicera genom. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I teorikapitlet presenterar vi Anthony Giddens (1995) teori om beroende och vad som skiljer 

vardaglig rutin från ett beroende. Vi kommer även att ta upp Lars-Erik Bergs teorier om 

meningsfullhet och hur varje människa bör ha en mening i sin vardag. För att förstå Internets 

påverkan på individen och det sociala har vi tagit hjälp av Manuel Castells och Carl-Göran 

Heidegren (1995) som också presenteras nedan. 

3.1 Beroende  
För att kunna avgöra huruvida våra informanter har ett beroende eller om deras spelande 

endast är ett stort intresse måste vi först diskutera vad ett beroende egentligen är och var 

gränsen mellan passionerad tillgivelse och beroende går. Anthony Giddens skriver i 

Intimitetens omvandling (1995) att beroende kan mätas ”i termer av vanans konsekvenser för 

individens kontroll över sitt liv och hennes svårigheter att avstå från vanan”. Giddens hänvisar 

här till Craig Nakken som i sin tur skiljer mellan handlingsmönster, vanor, tvångshandlingar 

och beroende för att klargöra skillnaderna mellan vardagliga mönster och beroendetillstånd. 

Ett mönster är en rutin som hjälper människan att strukturera vardagens bestyr men är öppen 

för förändringar till skillnad från vanans tillstånd. Vanor är mer psykologiskt rotade 

beteenden och för att ändra på dessa ”repetitiva beteenden” krävs större kraftansträngningar 

för individen. Tvångshandlingar är ett ångestfyllt beteende som ofta kräver betydligt mer 

arbete än ovanstående för att ta sig ur, dessa handlingar är ofta ritualiserade, repetitiva och för 

utomstående obegripliga handlingar. Ett beroende är enligt Giddens tvångsmässigt men inte 

ritualiserat på samma sätt som en tvångshandling. ”beroendet kan definieras som en 

mönsterbildande vana som man är så tvångsmässigt bunden till att avlägsnandet av vanan 

väcker okontrollerbar ångest”. Beroendet har en tröstande effekt, den lindrar ångesten men är 

korttidsverkande.   

 

Giddens (1995) beskriver beroendets karaktär i dess olika steg. Den brittiske sociologen 

menar att det första steget är sökandet efter ”kicken”. Individen söker efter något utöver den 

gråa vardagen, en känsla, om så tillfällig, som kan skänka avslappning, befrielse och glädje. 

Det andra steget är ”fixen”. Då individen väl utvecklat ett beroende kommer suget efter 

”fixen”. ”Fixen” har en ångestlättande effekt men följs av ångest och på så sätt upprepas 

handlingen. Tillsammans erbjuder kicken och fixen en form av ”time out” från vardagens 

bestyr. Individen känner sig som i en annan värld. Men känslan av befrielse och lycka kan 
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också slå över till irritation inför beroendemönstret på grund av oförmågan att kontrollera det. 

Beroende är en strategi för att kontrollera och organisera vardagen liksom sig själv, problemet 

måste sättas i samband med det faktum att livet idag alltmindre styrs av traditioner och det 

reflexiva jagprojektet har fått en större betydelse, individen måste nu välja sin livsstil med allt 

vad det innebär. Livsstil och beroende är sammanflätade men beroende, oavsett dess karaktär, 

är sjukdomar som angriper självdisciplinen antingen att den brister eller tar ett fastare tag om 

individen (Giddens, 1995).  

 

Beroenden har en förmåga att vara utbytbara det bottnar endast i individens oförmåga att 

hantera sin ångest. Vidare skriver Giddens (Ibid.) att beroendet är ett övergivande av jaget, ett 

uppgivande av den reflexiva omsorgen om självidentiteten och detta har i sig en frigörande 

effekt för ångest men följs som ovannämnt av skam och ångest som i sin tur kan leda till 

panik.  

3.2 Internet och virtuella gemenskaper 
 

”Vi lever i en mediemiljö och det mesta av vår symboliska stimuli kommer ifrån 

medierna” Manuel Castells  

 

Manuel Castells skriver i Nätverksamhället (2001) om de framsteg inom tekniken som 

förändrat människans liv de senaste åren. Castells talar om ett nytt kommunikationssystem, ett 

universellt digitalt språk som sammanför ljud och bild och kan tillfredställa individers olika 

smak och identiteter. 

 

Internet har kommit att bli det mest växandet mediet vilket har fått bestående konsekvenser 

för världens kommunikation och kulturmönster. En av de fenomen som Internets frammarsch 

har skapat är den virtuella gemenskapen, ett socialt alternativ till den traditionella 

gemenskapen som växt sig allt starkare. Vad innebär då detta? Castells hänvisar i sitt verk till 

Howard Rheingold som menar att en virtuell gemenskap kan ses som:  

 
”ett självdefinierat elektroniskt nätverk av interaktiv kommunikation som organiserats 

kring gemensamma intressen eller syften, även om kommunikationen ibland kan bli ett 

föremål i sig”.  Howard Rheingold (Castells 2001 s. 405)  
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Castells (2001) ställer sig frågan huruvida Internet bidrar till ny form av gemenskap eller 

snarare personlig isolering och hänvisar i sitt resonemang till andra studier i den så aktuella 

frågan. Forskarna har inte kunnat komma överens om de sociala konsekvenserna för den 

ökade användningen av Internet och de virtuella gemenskaperna. Ett flertal samhällskritiker 

menar att dessa communities utgör en fara för hälsan, att det blir en verklighetsflykt för 

många människor och på så sätt ökar ensamhet, främlingsskap och depression. Dessa teorier 

stöds av mätningar som visar på att ökad Internetanvändning minskar det verkliga livets 

kommunikation. 

 

Castells (Ibid.) lyfter även fram Barry Wellman som har kommit fram till helt andra 

slutsatser. Wellman menar att virtuella gemenskaper inte tvunget måste konkurrera med 

fysiska kontakter. Virtuella gemenskaper skiljer sig stort från traditionella möten i både seder 

och bruk och lämpar sig bäst för skapande av flera men svaga kontakter och rivaliserar inte 

med fysiska möten som bidrar till starkare sociala band.  

  

Vidare hävdar Wellman att Internet är ett jämlikt sätt att skapa kontakter där sociala 

egenskaper inte spelar någon roll däremot visar en av de första psykoanalytiska studierna på 

att communities innebär en gemenskapskänsla men att rollspelandet i dessa är stort. 

Användarna bygger ofta upp egna identiteter och lever parallella liv vilket kan kopplas till de 

svagare band som enligt Wellman skapas visa nätet.  

 

Castells försöker besvara frågan huruvida de virtuella gemenskaperna är verkliga eller ej, 

något som är lättare sagt än gjort. Castells menar att även om de inte är fysiska eller följer 

samma mönster som de traditionella kontakterna så måste de ändå ses som verkliga. De 

verkar dessutom stärkande för individen, för personlig utveckling och ger ett större utrymme 

för olika typer av identiteter och individualiteter.    

3.3 Upplevelsevärlden 
I boken Det goda livet (1995) skriver Carl-Göran Heidegren ett kapitel om det goda livet i 

upplevelsesamhället. Heidegren pekar på att många teoretiker har ansett att en individ endast 

kan förverkliga sig i samvaro med andra, den bekräftelse som individen får från andra är 

nödvändig för att uppnå självförverkligande. Det goda livet kännetecknas av gemenskap och 

grupptillhörighet. Heidegren (1995) säger att samhället förändrades för några decennier sedan 

då en individualiseringsvåg svepte över det västerländska samhället, de som lever i detta 
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samhälle kom att i hög grad motiveras av och styras av vad som kan kallas för 

upplevelseorientering. Det nya samhället kan kallas för ett upplevelsesamhälle där nya former 

av gruppbildningar och sociala miljöer utvecklas och frodas.  

 

I jämförelse men andra samhällsformer så har de moderna västerländska samhället nästan 

alltid setts som individualistiska. I det individualistiska samhället försvann de former av 

sociala bindningar som tidigare begränsade individers möjlighet att gestalta sitt liv, i dag har 

det givits plats för individen att välja sin egen livsväg. Istället för nedärvda kall och 

begränsningar har det uppstått en upplevelsemarknad där livsformer och livsstilar erbjuds och 

efterfrågas. Idag har det blivit en smakfråga hur man skall leva sitt liv, det finns oräkneliga 

möjligheter att välja mellan och människan måste göra ett val.  

 

Begreppet upplevelse tolkar Gerhard Schulze som en övergående subjektiv process vilken 

inbegriper både kropp och medvetande. Detta gör att upplevelseorientering inte bara är ett 

uttryck för avsikten att ha någonting, utan snarare för avsikten att vara något. Den 

upplevelseorienterade individen hotas från flera håll i upplevelsesamhället, två specifika hot 

är osäkerheten om vilken upplevelse det är som individen eftersträvar och besvikelsen som 

kan uppkomma om individens förväntningar inte motsvarar upplevelsen, detta kan leda till 

orienteringslöshet. 

 

 Två betydelsefulla avlastningsstrategier kan separeras: individuell vanebildning och 

gruppbildning.  

 

• Individen själv stärker sitt liv genom att utveckla en personlig stil, den personliga 

stilen kännetecknas av närhet och distans till vad  Schulze kallar för vardagsestetiska 

scheman – gemensamma element i flera människors personliga stilar.  

• En annan strategi är gruppbildning vilket visar sig i vad Schulze kallar sociala 

miljöer- persongrupper som skiljer sig från varandra genom gruppspecifika 

existensformer och en växande internkommunikation. I dag påverkar inte härkomst 

eller levnadsförhållanden (klasstillhörighet, bostadsort, inkomst etc.) vilken social 

miljö som individen skall tillhöra på samma sätt som det gjorde förr. Man måste i dag 

välja var man vill höra hemma, han menar på att det finns fem specifika miljöer: 

Nivåmiljö, integrationsmiljö, harmonimiljö, självförverkligandemiljö och en 
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underhållningsmiljö. Alla dessa miljöer tar sig uttryck av en strävan efter ett specifikt 

gott: rang, trygghet, självförverkligande och stimulans. 

 

I dessa olika sociala grupper bildas ett vetande som utvecklas och om människan inte är i sin 

egen miljö så har denne svårt att förstå och passa in. Mellan de sociala grupperna råder det 

brist på kommunikation och förståelse, grupperna har sina egna språk. Ett resultat som har 

kommit ut av Schulzes studier är att det har skapats nya former av grupptillhörighet och 

gemensamhet i det individualiserade samhället.  

3.4 Meningsfullhet  
Lars-Erik Berg skriver i Seendets pendel (1997) om depressionens socialpsykologi. Han 

behandlar depression ur ett sociologiskt perspektiv i sin text men det som är intressant för vår 

uppsats är hans centrala teori om meningsfullhet.  Människan är en enligt Berg 

meningsskapande varelse, hon karaktäriseras av aktivt deltagande och öppenhet för nya saker 

vilket kallas för responsivitet. För att undvika att hamna i en depression, som enligt Berg är 

raka motsatsen till människans naturliga tillstånd och klara av vardagen måste hon skapa sig 

mening i tillvaron.   

 

Hur skapas då mening? Mening skapas i samspelet mellan minst två aktörer eller i relationen 

mellan subjekt och objekt. Mening existerar inte för sig själv.  För att människan ska kunna 

vara en meningsskapande varelse krävs enligt Berg meningsvariation. Eftersom det krävs mer 

än ett subjekt för att skapa mening leder detta till en stor meningsvariation. Meningsvariation 

innebär att två individer aldrig reagerar precis lika på ett och samma fenomen, att det finns en 

variation i meningsproduktionen, att vi aldrig kan ha exakt samma uppfattning om saker och 

ting. Detta är enligt Berg en grundläggande förutsättning för att meningsskapande ska kunna 

ta plats.  

 

I en värld där alla har samma uppfattning om allt kan inte människan vara en 

meningsskapande varelse vilket leder till vad Berg kallar för total entydighet. Då entydighet 

inträder i en människas liv medför det depression, värden och meningar har förlorar sin 

betydelse och deltagandet i varierande och nytt meningsskapandet har går om intet. 

Människan måste skapa sin egen mening och om meningsvariation saknas, om individen inte 

längre ser någon ny mening med tillvaron blir hon nedstämd. Människans meningsskapande 

är en process som hela tiden utvecklas och förändras. För att ha meningsfylld tillvaro krävs att 
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saker och ting omvandlas och förnyas annars blir människan lätt fast i den gråa vardagens 

tristess och förlorar då sin mänskliga natur.   

 

Lars-Erik Berg (1997) menar att personlig identitet skapas ur en sammansättning av värden 

och meningar och att dessa meningar kan uppstår genom samma process både i relationen 

subjekt/objekt men också mellan två eller flera subjekt. En identitet skapas inte av den 

enskilde individen utan är en dialektisk process där individen bekräftas av andra i sin närhet. 
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4. Metod 
 
Denna C-uppsats baseras på en kvalitativ forskningsmetod och bearbetning av empiriska 

material. Till en början introducerar och motiverar vi vårt val av metod, därför presenterar vi i 

tur och ordning vårt urval av intervjupersoner samt vårt tillvägagångssätt vid 

intervjusituationerna och dataanalys. Slutligen följer också ett resonemang kring vår 

förförståelse/positionering samt en etisk diskussion.  

4.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med utgångspunkt i ett intresse av 

att få en förståelse om hur dataspelandet påverkar individers sociala liv och om det är ett 

intresse eller om det snarare kan liknas vid ett beroende. Det som bland annat motiverade vårt 

val av metod var att vi ville få en mer detaljerad information, en djupare diskussion och för 

detta lämpar sig intervjuer bäst. Anledningen till att vi begränsat oss till just WoW är att vi 

fått uppfattning om att spelet spelas av ett stort antal människor. Vi har även genomfört en 

deltagande observation där vi som studenter spelat WoW under tio dagar, att vi har valt tio 

dagar är för att vi har fått tillgång till en provomgång på tio dagar. Att göra en deltagande 

observation har bidragit till ökad förståelse om vad WoW handlar om då detta spel för oss 

tidigare varit helt okänt. Den deltagande observationen har också gett oss en bättre förståelse 

varför våra informanter spelar detta spel och varför det tar upp så mycket tid. 

 

Vi har utformat intervjuguiden (se bilaga 1) med specifika frågor som vi vill ha svar på. Trots 

att vi har en intervjuguide som är till synes i strukturerad form kan vårt användande av den 

ses som semistrukturerad. Helt enligt Denscombes (2000) beskrivning av den 

semistrukturerad intervjuform har vi, under intervjuernas gång varit flexibla när det gäller 

följden av frågorna. Sedan har vi även gett utrymme att under intervjuerna lämna möjlighet 

för informanterna att utveckla ett resonemang och vi har som intervjuare haft möjligheten att 

ställa spontana följdfrågor för att möjliggöra en uppföljning av intervjupersonens berättelse 

som vi anser intressant för vår studie. Den semistrukturerade intervjun är också lämplig på så 

sätt att den utifrån intervjupersonen öppna svar, tillåter oss att styra in intervjun på de 

temaområden som vi anser är intressant för vår uppsats. Detta fria förhållningssätt från vår 

sida innebär att intervjuguiden heller inte är standardiserad; den utförs inte exakt på samma 

sätt i förhållanden till alla intervjupersoner. Ett syfte med kvalitativ intervju är att utnyttja det 



 18 

direkta möte samt det unika samtal som uppstår med intervjupersoner vid varje enskilt 

intervjutillfälle (May, 2001).  

4.2 Urval av intervjupersoner 
När det gäller urvalet av intervjupersoner så var det självklara målet att få tag på individer 

som spelade just detta specifika datorspel och på detta sätt kunna förse oss med information 

om WoW. Vi hade några av dessa personer i vår vänskapskrets och sedan blev det en så 

kallade snöbollseffekten; det innebär att man använder någon eller några informanter, som vi 

sedan hjälpte oss att komma i kontakt med flera aktiva WoW- spelare och dessa kom sedan att 

bli våra informanter (May ,2001). Sammanlagt har vi intervjuat nio personer. 

4.3 Tillvägagångssätt vid intervjusituationer   
Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt med våra informanter, vid två tillfällen så 

genomförde vi gruppintervjuer som ej var planerade. Dessa uppstod spontant efter att de 

enskilda intervjuerna var genomförda. Detta gjorde att vi fick en diskussion om ämnet och 

kunde se hur dessa två individer pratar med varandra om spelet. I WoW finns det många 

uttryck och förkortningar som används när man spelar spelet och detta visade sig tydligt när 

vi lät dem prata fritt om spelet. Fördelar med gruppintervjuer kan, enligt Lewis (Denscomb, 

2000), vara att de avslöjar konsensusuppfattningar, ger fylligare svar samt tillåter 

intervjupersonerna att bemöta varandras uppfattningar. Med utgångspunkt i 

konsensusuppfattningar kan gruppintervjuer tyvärr också innebära att de respektive 

intervjupersonernas svar på olika sätt anpassas efter varandra, dvs. att de istället för att som 

vid enskilda intervjuer delge en unik berättelse omedvetet kommer överens om en gemensam 

skildring (dvs. konsensus) som minimerar eventuella skiljaktigheter dessemellan. Denna risk 

kände vi var minimal på grund av att vi hade gjort enskilda intervjuer innan gruppintervjun. 

Denscombe (2000) framhäver också att en annan möjlig nackdel är att de synpunkter som 

uttrycks är sådana som outtalat uppfattas som ”acceptabla” inom gruppen; gruppmedlemmar 

som anser sig ha avvikande åsikter kan exempelvis tona ner dem eller inte framföra dem 

överhuvudtaget. Med avseende till alla dessa negativa metodologiska fällor vill vi ändå hävda 

att gruppintervjuerna vi genomförde fungerade mycket bra. Fastän vi hela tiden riktade 

frågorna till dem som en grupp tillät intervjupersonerna varandra att ta lika stort utrymme; 

ingen av dem var egentligen dominant över den andre trots att de ibland avslutade varandras 

meningar och talade i mun på varandra. Och fastän att de tillsammans stod för en skildring av 

WoW så ser de olika på varför de uppskattar just detta datorspel så mycket att de låter det 

uppta en stor del av deras tid. 
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I de intervjuer som vi genomförde fick intervjupersonerna inte tillgång till frågorna i förväg. 

En fördel med detta tillvägagångssätt anser vi vara att det då är lättare att erhålla mer spontana 

svar. Vid intervjutillfällena använde vi bandspelare. Utan bandspelare är risken överhängande 

att man, via användandet av minne och eventuella anteckningar, kan förvränga svarens 

innebörd. Genom att använda bandspelare kan man erhålla den exakta ordalydelsen för att på 

så sätt kunna använda korrekta citat. I intervjuer är det, enligt Svenning (2000), viktigt att 

intervjupersonen känner sig trygg och denna trygghet åstadkommer man lättast i en välbekant 

miljö; exempelvis hemma hos intervjupersonerna, på deras arbetsplats osv. - allt beroende på 

vad intervjuerna handlar om. Intervjuerna i den här C-uppsatsen genomfördes i hemmiljö, 

antingen hemma hos informanten eller hos oss, vilket utgör en trygghetsfaktor för 

intervjupersonen.  

 

Enligt Karin Widerberg (2002) bör intervjuer genomföras som ”ett möte mellan två olika 

personer” med allt vad det innebär i form av interaktion bortom det orala. I det här 

sammanhanget är det nödvändigt att påpeka att vi alltid deltog båda två på intervjuerna. Trots 

att en sådan intervjusituation kan ha implikationer på förhörssituationer (t.ex. att 

intervjupersonen känner sig konfronterad och utsatt och på så sätt mindre trygg) upplevde vi 

inte att detta var något hinder som påverkade intervjuerna på något negativt sätt. Tvärtom 

upplever vi att alla intervjupersoner verkade känna sig bekväma med och ibland till och med 

ivrigt intresserade av att få dela med sig av sina spelvanor. 

 

Ett vanligt problem för forskare kan enligt Kvale (1997) vara om forskningsresultatet har 

uppstått genom ledande frågor. Han menar att det nästan kan vara omöjligt att i många fall stå 

helt neutral. Väl medvetna om den problematik som innefattas i ledande frågor var vårt 

tillvägagångssätt vid intervjutillfällena att börja med att ställa öppna frågor för att undvika att 

leda intervjupersonerna. Men utifall att vi misstänkte att intervjupersonerna inte förstod 

frågorna så som vi önskade, eller om vi ville vi få mer tydliga och klargörande svar kring [för 

oss] alltför svepande resonemang, försökte vi att precisera frågorna (och kanske då i viss mån 

leda intervjupersonerna) genom att omformulera dem eller att ställa specifika följdfrågor. På 

så sätt tvingades vi till att successivt förtydliga frågor som i ett initialt skede var öppna. 

Slutligen har vi i våra sammanfattningar av intervjuerna valt att ”finputsa” dem för att få bort 

talspråkliga uttryck (t.ex. liksom och ju) för att underlätta läsningen av uppsatsen. 

 



 20 

4.4 Tillvägagångssätt vid dataanalysen 
Vårt tillvägagångssätt vid dataanalysen har varit att först skriva ner, läsa igenom och erhålla 

en översikt av det införskaffade empiriska materialet. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte 

har vi, helt enligt Denscombes tankar om kategorisering av data (2000: 247f), därefter försökt 

söka efter idéer och företeelser i intervjuerna, och dessa har sedan placerats i olika kategorier. 

Miles och Huberman (Denscombe, 2000) menar att en viktig aspekt av analysprocessen är att 

försöka identifiera olika processer, mönster, gemensamma drag och skillnader. Precis som 

Denscombe (Ibid.) beskriver den fortsatta processen har vi därefter gått igenom det empiriska 

materialet för att söka efter återkommande teman och samband mellan de enheter (dvs. i det 

här fallet idéer och företeelser) och kategorier som träder fram. 

4.5 Förförståelse, positionering och Hermeneutik 
En grundtanke inom hermeneutiken, den tolkningslära som vi bedriver, är att man alltid 

förstår ett fenomen mot dess bakgrund. De förutsättningar man har som individ bestämmer 

vad som går att förstå och vad som inte går att förstå. Dessa benämns som förståelse eller 

fördomar i Gilje & Grimen (1992). Förståelse och analys är som påvisas ovan centralt inom 

hermeneutiken. Hermeneutiken är en tolkningslära; människan ska tolkas och förstås snarare 

än beskrivas. Denna tolkning av ”den andra” gör vi med utgångspunkt från oss själva.  Därför 

måste man i sitt forskningsprojekt redogöra för vissa bestämda och grundläggande antagande 

för att få en mer tillförlitlig och lättvärderlig kunskap. För att reda ut dessa grundantaganden 

som Widerberg (2002) skriver om hänvisar forskaren till Barbosa da Silva och Wahlberg; 

 

• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller kontext. 

• I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt 

      - den hermeneutiska cirkeln (vår anm.). 

• All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förståelse, det vill säga, de 

”glasögon” – den referensram inom vilken vi betraktar ett fenomen. 

• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.     

 

Hermeneutiken är en väldigt subjektiv form av analys. Det kräver att man arbetar mycket med 

sig själv och ställer sig själv som person mot väggen och frågar sig själv ”Hur påverkar min 

närvaro som forskare intervjuobjektet och hur kommer det synas i resultatet?” 

 

Vi började med att diskutera vad vi inledningsvis hade för förväntningar och förutfattade 
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meningar om uppsatsämnet vi skulle studera. Då ingen utav oss hade några egentliga 

kunskaper om datorspel eller hur det påverkar individen som person och i det sociala livet 

hade vi därmed inga egentliga förväntningar innan intervjuerna genomfördes. Vi anser oss (så 

vitt vi själva kan se) ha befunnit oss i en relativt neutral position inför uppsatsens början. 

Ingen utav oss hade tidigare spelat World of Warcraft eller liknande spel därför hade vi heller 

ingen bild av vad det är eller vad det ger för utbyte. Vi hade däremot båda kamrater som 

spelar detta dataspel och på så sätt fått uppfattningen att det är en ytterst tidskrävande hobby. 

Vi hade från tidigare studier kunskap om spelberoende när det gäller spel om pengar och vi 

diskuterade om det kunde finnas likheter mellan detta och datorspelande i beroendeprocessen.  

4.6 Etisk diskussion 
Enligt Helsingfors-deklarationen bör forskning präglas av en respekt för den enskilda 

individen och en syn på människovärdet som okränkbart. I forskning får individer inte utsättas 

för vetenskapliga försök som medför obehag och lidande, även om forskaren är övertygad om 

att försöket skulle leda forskningen framåt och att den skulle bidra med positiva effekter för 

andra. På så sätt är respekten för den enskilda människan viktigare än forskningens 

framgångar (Gilje & Grimen, 1992). Man skulle kunna hävda att de kvalitativa intervjuerna 

som är underlag för denna uppsats eventuellt kan vara av en känslig art för vi frågar 

personliga frågor om deras privatliv och hur deras omgivning reagerar på deras spelande.  

 

Man får enbart använda en person i forskningsarbete när det föreligger ett informerat och 

frivilligt samtycke från vederbörande. Respondenter skall bli informerade om syftet (så att 

den som skall bli intervjuad inte deltar under falska förespeglingar), processens gång, vad 

materialet ska användas till och var det kan hittas då materialet sammanställts (Gilje & 

Grimen, 1992). Vid intervjutillfällena informerades intervjupersonerna om uppsatsens syfte 

och i vilket sammanhang vi hade tänkt använda den information de förmedlar.  

 

Intervjupersonernas deltagande i intervjuerna var [självklart] frivilligt, och vi har försökt att 

säkerställa deras anonymitet genom vårt val att inte inkludera deras namn i uppsatsen samt att 

den information de försett oss med har behandlats konfidentiellt. En avidentifiering av 

intervjupersonerna har alltså eftersträvats på så sätt att personuppgifter som gör det möjligt att 

identifiera en viss fysisk person inte har krävts i intervjuerna.  
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5. Resultat 
 
Här presenterar vi den information och kunskap som vi erhållit genom intervjuerna. Vi har 

delat upp resultatet i olika teman som utmärkt sig eller varit en gemensam nämnare för 

majoriteten av informanterna. Vi börjar med att kort presentera våra informanter som alla är 

mellan 20 och 30 år och går sedan över till varför de började spela efter det tar vi upp vad som 

gör spelet så speciellt, enligt informanternas tycke. Vi kommer även att redogöra för spelets 

konsekvenser och slutligen spelarnas egen syn på utövandet. 

 

Adam, sambo. Butiksbiträde. 

Andreas, singel. Butiksbiträde 

Elin, sambo. Student. 

Jenny, sambo. Arbetssökande akademiker. 

Johan, singel. Arbetssökande akademiker. 

Kristoffer, singel men sambo. Snickare. 

Lisa, sambo. Kassörska. 

Mattias, sambo. Student. 

Tobias, sambo. Student.  

 

5.1 Historisk bakgrund 
Informanten Mattias berättar om hur hans spelintresse väcktes då Nintendo ”kom till gården”. 

Grannarna hade fått ett Nintendo och ibland, vid regnigt väder, fick han lov att komma över 

och spela. Under ungdomen intresserade han sig även mycket för sällskapspel, rollspel och 

live. Själva dataspelandet kom att bli en del av hans vardag först i tjugoårsåldern då hans 

kompis började studera på högskolan i Halmstad och de på så sätt fick tillgång till större 

datasalar. Mattias och hans kompisar brukade då samlas på helgerna med lite amproviant och 

spela Diablo till fyratiden på morgonen. 

 

Alla våra informanter har en liknande berättelse om hur deras intresse för olika former av tv- 

och dataspel startade redan i tidig ålder, hur det växte och sedan kom att bli en del av deras 

vardagliga liv.  
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”… jag har ju spelat data- och tv-spel sen jag var sju år. Jag har alltid gillat det och 

kommer aldrig sluta intressera mig för det.” Johan 

 

Spelandet har ofta varit en social del i vardagen likaväl ett stort intresse. Det har ofta varit 

något som utövats tillsammans med andra eller ett bra samtalsämne vänner emellan. 

Informanterna beskriver hur de genom spelande vänner och bekanta hört talas om spelet och 

det är av den anledningen de började spela. 

5.2 Vad gör World of Warcraft så speciellt? 
Under intervjuerna fick vi fram tre olika grundläggande orsaker till varför informanterna 

spelar detta spelet. Det som alla informanter framhåller som starkaste skälet är de sociala 

bitarna, det andra är spelet i sig med dess ofattbara storlek och den frihet detta erbjuder att det 

hela tiden blir större och nya saker tillkommer. Den tredje orsaken är historian bakom och 

själva komplotten i spelet. 
 

”… man vill fortfarande utforska världen det finns fortfarande ställen jag inte har varit på. 

Man vill testa allt.” Jenny 

 

Enligt informanterna inleds det ofta med att spelaren spelar för spelandets skull. Den vill 

avancera, bygga och utveckla sin karaktär. Detta fortsätter även om spelaren når level sextio, 

den högsta nivån som för tillfället går att nå. Det finns alltid saker att upptäcka och nya 

utmaningar då spelet är så stort. 
 

Att spelet är ett online och multiplayer spel har sina fördelar. Under spelets gång berättar våra 

informanter hur spelandet ändrar sig till att bli en social aktivitet. Ofta lär de känna nya 

människor i alla åldrar från olika delar av den verkliga världen som de samarbetar med både i 

guilden och i grupper. 
 

”Jag kan sitta och spela med en grek ena dan och med en afrikan andra dan, det är det som 

är så kul” Johan 

 

Andreas berättar att en stor del av hans bekantskapskrets spelar WoW och att han under tiden 

lärt känna många nya personer. För tillfället är de hundra personer som pratar med varandra 

dagligen över chatten. Den sociala biten är därför väldigt viktig och spelet verkar även som ett 

Community. Spelarna kan logga in bara för att vara sociala. Mattias berättar att han använder 

spelet som andra använder msn, något som även Jenny instämmer med. Man använder WoW 
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för att prata om vardagliga saker och bestämma träff med kamraterna. Det är enligt våra 

informanter kombinationen mellan det sociala och spelets utformning gör det så attraktivt. 

 
”Hade det inte varit för alla kompisarna så hade det inte varit kul… men hade det inte varit 

för att man skulle kunna bli bättre i spelet och bara suttit med kompisarna så hade det inte 

heller varit roligt.”  Jenny 

 

Friheten i spelet innebär olika möjligheter till spelstilar. Spelaren kan själv välja om den vill 

spela solo eller i grupp om den vill spela på en PvP-, PvE- eller RP-server. Hälften av 

informanterna spelar på en så kallad Player vs. Player server medan den andra hälften spelar 

på en Player vs. Environment server. Alla våra informanter utom en föredrar att spela i grupp.  

 

Att spelet erbjuder en sagovärld för den som är intresserad innebär ännu ett lockbete för 

många spelare vilket Johan, Adam och Jenny ser som ett plus. Johan berättar att han mest 

spelar solo, för honom är det berättelserna som lockar och upptäcktslustan, det finns alltid 

något nytt att se och prova på i spelet. Johan har liksom Adam alltid har tyckt om spel med en 

historia, spel som berättar och beskriver något, en fantasivärld som blir levande.  

 

Intresset för spelet kan svikta. Våra informanter beskriver hur de kommer in i svackor vilket 

leder till att spelandet trappas ner eller pausas men suget kommer tillbaka, man upplever vad 

som bland spelare benämns som WoW-abstinens; 
 

”man saknar det, man gör verkligen det… det kliar och så börjar man spela igen.”  

Jenny 

 

Johan är den enda av våra informanter som spelar solo. Han har tidigare deltagit i större raider 

men anser att det är slöseri med tid att sitta i sex timmar med samma uppdrag för att få en 

eftertraktad och exklusiv pryl till sin karaktär, det blir för intensivt och Johan anser att de 

sociala bitarna hamnar i skymundan. Men fördelen är då att man kan välja att spela ensam.  

5.3 Negativa konsekvenser 
De flesta av våra informanter har upplevt vissa negativa bitar av spelandet. Det handlar främst 

om att prioritera fel. De väljer ofta spelet framför andra, viktigare saker. Spelandet tar upp 

mycket tid och våra informanter spelar i genomsnitt fyra timmar per dag vilket gör att tråkiga, 

krävande och besvärliga saker blir åsidosatta till förmån för spelet. Det kan handla om 
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alltifrån städning, matlagning till tidigare hobbys och viktigare saker som studier, fysisk 

träning och arbetssökande. 

 
”Eftersom det är roligare att spela än att göra andra saker som till exempel laga mat, 

städa… sånt som man inte tycker är lika roligt så spelar man hellre” Jenny 

 

Som spelare är man ofta väldigt upptagen även om man inte spelar. Är man en aktiv spelare 

och med i en guild blir det mycket tid som går åt för att tänka, tankevärlden är till stor del 

upptagen av WoW. Jenny berättar hur hon flera gånger om dagen kontrollerar guildens forum 

för att se om det hänt något nytt och om det har kommit ut någon ny information om någon 

instans. Hon läser också mycket texter som handlar om spelet speciellt inför instanser då 

måste hon ha all information om vad hon behöver ha med sig till instansen. Mattias berättar 

en annan upplevelse av den upptagenhet som medföljer spelet: 

 
”det är att hela tiden befinna sig i mentala processer, du kan gå ut och ta en promenad, du 

kan befinna dig i en helt annan miljö men du kan ändå tänka på spelet. det händer väldigt 

ofta.”  Mattias 

 

Mattias berättar att sedan han flyttat till Halmstad har han en ytterst liten bekantskapskrets i 

det verkliga livet men att den knappast blir större då han till största delen bara umgås med 

människor över WoW. När vi träffar vår informant Mattias har denne just fått igång sin 

Internetuppkoppling efter tiodagars krångel. Han har en hel del intressanta synpunkter på sina 

spelvanor. Han berättar hur de första dagarna att inte kunna spela var en pina och jämför det 

med tre dagar utan snus. Mattias, som beskriver sig som en ytterst social människa menar att 

han får utlopp för sin socialitet genom WoW och när spelet blev otillgängligt förlorade han en 

stor del av sin umgängeskrets. Utan WoW blev han tvungen att söka upp vänner på annat sätt, 

något som han inte är van vid. Att ha sina vänner över nätet är en bekvämlighet men dessutom 

riskabelt när tekniska problem uppstår. Mattias menar att dagarna utan WoW gav honom tid 

att reflektera och att han under denna tid kom underfund med att det är ett beroende för 

honom just när de gäller de sociala bitarna. 

5.3.1 Konsekvenser i nära relationer 
Fem av våra informanter lever i parförhållanden. Att ha ett förhållande kan vara problematiskt 

då man är inne i spelets värld. De negativa konsekvenserna som medföljer spelet har framför 

allt en av våra informanter upptäckt. Mattias berättar att han har svårt att kombinera rollen 
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som pojkvän och sambo med sitt spelande. Det blir ofta diskussioner om hans spelvanor och 

för att förhållandet ska fungera har flickvännen satt upp vissa gränser. Han får bara spela fram 

till elva på kvällen samt att han måste gå ut och röra på sig en gång om dagen. Han berättar 

hur hans flickvän fick ont i magen efter att Internet startade igen. 

 

Jenny som också är sambo med sin pojkvän känner inte av dessa konsekvenser riktigt lika 

starkt som Mattias eftersom hennes pojkvän också är en flitig dataspelare men har ett annat 

spel som intresse. Däremot säger både hon och hennes pojkvän att hushållssysslorna släpar 

efter och att det ibland kan se ut som ett bombnedslag när de är inne i vissa perioder som 

domineras av spelandet. 

 

Elin känner att hennes liv tillsammans med pojkvännen har förändrats en aning sedan hon 

började spela även om hennes pojkvän inte har sagt något. Hon berättar att hennes pojkvän 

inte är medveten om hur mycket hon egentligen spelar, hon försöker begränsa sitt spelande 

genom att spela endast när hennes pojkvän arbetar eller när han har gått och lagt sig. Ibland 

hittar hon på ursäkter för att få i säng honom tidigt om kvällarna så att hon kan ha datorn för 

sig själv. Detta inger ångestkänslor hos informanten eftersom att hon känner att hon inte är 

sanningsenlig och att hon ibland prioriterar spelet framför pojkvännen. 

 

Att vara singel innebär dock inte att man går säker från att få klagomål på spelvanorna. Även 

om man inte lever ihop med någon finns det alltid andra, vänner, arbetskamrater och 

släktingar som har åsikter om spelandet. Då handlar det ofta om otillgängligheten. Att 

spelarna inte kan prata i telefon när det ringer eller att de är uppslukade i spelet och 

okontaktbara på andra sätt. 

5.3.2 Konflikter i datavärlden 
Liksom i verkliga livet finns det konflikter även i spelets värld. När så pass många människor 

ska samarbeta och samsas om ett utrymme händer det att oenighet uppstår. Konflikter uppstår 

oftast inom guilderna när det gäller större raider. 

 
”när det blir motgångar tenderar konflikterna att bli större… när det blir svårt och det blir 

gnälligt och det kostar guld att reparera för att man dör hela tiden…” Mattias 

 

Det handlar ofta om att någon av deltagarna inte kan spela sin karaktär på rätt sätt eller att 

någon plockar upp ett föremål som är bättre avsedd för en annan spelare. Jenny berättar även 
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att det kan bli en hel del hårda ord och att ett av bråken nästan fick henne att sluta spela då 

hon tog konflikten ytterst personligt. 

5.4 Positiva följder 
Spelet har många positiva sidor också. En av de främsta positiva saker som våra informanter 

framhävt är den sociala faktorn. World of Warcraft är ett enkelt sätt att få kontakt med vänner 

och används istället för telefon och msn. Spelet innebär som sagt tillgång till många vänner, 

nya som gamla. Det är ett sätt att umgås samtidigt som det enligt våra informanter är ett roligt 

tidsfördriv. Att spela innebär att ha vänner tillgängliga dygnet runt utan att behöva planera in 

träffar kan spelarna logga in närhelst på dygnet och hitta någon att prata med eller fördriva 

tiden genom att spela. 

 
”… du känner dig hela tiden välkommen… det finns alltid någon att snacka med oavsett på 

dygnet så finns alltid det sociala livet där…” Mattias 

 

Att få möjlighet att träffa nya vänner och utöka sin bekantskapskrets är också en fördel med 

spelet. Lisa och Adam berättar att de fått många nya vänner genom spelet som är ifrån och bor 

i Halmstad. Också de andra informanterna berättar att man ständigt knyter nya vänskapsband 

via WoW även om det kanske stannar vid en virtuell relation.    

  

Spelet blir en plattform där människor med lika intressen kan träffas och diskutera, spela ihop 

i olika konstellationer men också användas som diskussionsämne i verkliga sociala 

sammanhang, då många av våra informanter umgås med vänner som också intresserar sig för 

spelet. Två av våra informanter, Adam och Lisa, som dessutom lever ihop har spelet som ett 

gemensamt intresse. Paret berättar att de allt som oftast om kvällarna spelar ihop innan de går 

och lägger sig. De hjälps åt med att lösa olika uppdrag i spelet men använder också det som 

ett sätt att umgås med andra vänner som spelar aktivt. Lisa berättar att hon kan spela upp emot 

sju timmar per dag. Hon arbetar deltid i en mataffär och har alltså en hel del fritid. På så sätt 

har WoW kommit att bli ett utmärkt tidsfördriv i väntan på att Adam ska komma hem ifrån 

sitt arbete.  

5.5 Spelarnas syn på utövandet 
Våra informanter ser spelandet som en vardaglig aktivitet, ett sätt att koppla av och samtidigt 

umgås även om det också är ett stort intresse. De menar att då andra kan sitta och titta på tv i 
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flera timmar i sträck eller läsa böcker så spelar de istället och hade de inte haft spelet så hade 

de antagligen ägnat sig åt någon annan form av tidsfördriv. 

 
”man är ju underhållningsberoende… WoW är väl bara en del av det hela…”  

Andreas 

 

Våra informanter ser dataspelandet som en del av sin livsstil. De har sedan tidig ålder spelat 

olika former av data- och tv-spel mer eller mindre. Det är något som alltid har intresserat dom 

och förmodligen alltid kommer att finnas kvar. Men samtidigt som spelet tar upp mycket av 

informanternas fritid menar alla att de väljer det verkliga livet framför datavärldens 

verklighet. Andreas menar att när man börjar välja spelet framför att umgås med människor i 

verkligen livet så måste man börja rannsaka sig själv, sina prioriteringar och spelvanor. Att 

umgås med människor öga mot öga är alltså av högre värde. 

 
”… ringer det en kompis och frågar om man vill sticka in till stan och fika då tackar man ju 

inte nej. Det finns saker som är betydligt viktigare än spelet.” Adam  
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6. Analys 
 
Huruvida Internet befrämjar ett socialt liv eller inte finns det många röster om och en hel del 

studier med radikalt skilda resultat. I det här avsnittet ska vi med utgångspunkt i de teorier vi 

presenterat tidigare och den information vi fått ut av intervjuerna söka svar på vår 

ursprungliga fråga huruvida spelet påverkat våra informanter på det sociala planet.    

6.1 Spelets inverkan på individen och dess sociala relationer? 
Castells (2001) ställer sig frågan huruvida Internet bidrar till en ny form av gemenskap eller 

snarare personlig isolering och hänvisar till andra studier. Det finns många studier som 

behandlar ämnet men resultaten är tvetydiga, forskarna är inte överens om de sociala 

konsekvenserna av för den enskilde individen. En del studier visar på att ökad 

Internetanvändning minskar det sociala livet i verkligheten. Personer som umgås mycket i 

virtuella gemenskaper umgås mindre med familj och vänner. Dessutom visar en del studier på 

att människor skapar parallella identiteter, man spelar en eller flera roller på datorn och en 

annan i verkliga livet. Våra informanter hävdar att deras datorvanor inte kolliderar med det 

sociala livet men trots det kommer det under intervjuerna fram att det finns vissa störningar i 

det verkliga sociala livet. Då spelandet tar upp mycket tid och kräver så pass stor 

koncentration är det svårt att upprätthålla ett samtal samtidigt som man spelar. Att prata i 

telefon samtidigt som man spelar är nästintill omöjligt. 

 
”…man är ganska upptagen med spelet i sig. Det blir nästan som om man får boka tid, 

det blir så ibland.” Johan,  om att prata i telefon samtidigt som han spelar. 

 

Men det går även att spåra större brister i samlivet hos några av våra informanter, framför allt 

de som lever i parförhållande. Elin och Mattias har upplevt att deras spelande tar hårt på deras 

partners, det uppstår ofta diskussioner om deras spelkonsumtion och att små lögner för att 

dölja deras egentliga speltid är vanligt förekommande. Även Jenny berättar att hon och 

hennes pojkvän bråkar en del på grund av att både hon och hennes pojkvän spelar blir det ofta 

gräl om städning, matlagning och annat hushållsarbete vilket blir lidande då båda föredrar 

spelandet. 

 

En som motsäger sig resultaten om att Internet minskar interaktionen i det verkliga sociala 

livet är Barry Wellman, han pekar på de olikheter som finns mellan virtuell gemenskap och 
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verklig gemenskap. De virtuella kontakterna tenderar att vara mer ytliga medan verkliga 

kontakter ger starkare band därför menar Wellman att dessa inte konkurrerar med varandra. 

Wellman säger att Internet är ett jämlikt sätt att få gemenskap, där spelar de sociala, kulturella 

och fysiska egenskaperna ingen roll. Informanterna anser alla att WoW är ett bra sätt att 

kommunicera med vänner och att man lär känna nya hela tiden, vissa mer, andra mindre.  

 
”Jag kan stiga upp vid nio en onsdag förmiddag och sätta mig i kallingarna och spela 

WoW och snacka med fyra fem pers som är online och snacka där hela dagen…” 

Andreas 

 

Våra informanter hävdar alla att de fått många nya vänner genom WoW men även att de fått 

starkare gemenskap i det verkliga livet då de umgås med gamla vänner över spelet. Castells 

(2001) benämner detta i sin bok som ett nytt digitalt kommunikationssystem. WoW är ett 

multiplayer och onlinespel och erbjuder ett alternativt sätt till att umgås och prata. Våra 

informanter använder sig både av muntlig och skriftlig kommunikation genom headset eller 

de olika chattkanalerna, så kallade ventriler. Det är ett bekvämt och lättillgängligt sätt att 

umgås oavsett tidpunkt på dygnet. 

 

Carl-Göran Heidegren (1995) menar att klass har förlorat sin betydelse och att individer 

skiljer sig från varandra snarare på grund av social miljö än klass i det individualiserade 

samhället. I detta samhälle har traditionella tvång försvunnit vilket har givit plats för 

individen att välja friare. En upplevelsemarknad har uppstått där livsstil erbjuds och 

efterfrågas. Social miljö och livsstil är något en individ själv väljer och skapar utifrån intresse, 

det har blivit en smaksak. Våra informanter är alla uppväxta under en tid som karaktäriserats 

av stora framsteg inom kommunikationsteknologin och media. Att spela tv- och dataspel var 

en del av deras vardag i barndomen och har kommit att bli en stor del av deras livsstil i det 

vuxna livet.  

 

Individer ingår i vad Heidegren benämner som gruppmiljöer och här kan Internet spela en stor 

roll. Internet har något för allt och alla oavsett intresseområde. Våra informanter tillhör olika 

bakgrunder och de som spelar spelet världen över kommer från olika förhållanden men de 

tillerkänner sig gruppen WoW spelare och har en gemenskap inom spelet. Alla som spelar 

spelet har detta gemensamt. Heidegren (1995) hänvisar till Schulze som menar att dessa 

gruppmiljöer ofta har en internkommunikation och olika grupper emellan kan ha svårt att 
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förstå varandra då språket varierar stort. Inom vår målgrupp används ett för spelet påhittade 

ord som, enligt vår erfarenhet, endast existerar i WoW världen. Dessutom använder sig 

informanterna av tekniska termer vilket kan vara svårt för en dataokunnig att förstå sig på.   

 

Heidegren (ibid.) skriver vidare att en individ endast kan uppnå självförverkligande i samspel 

med andra. Den bekräftelse som en individ får från andra är nödvändig för 

självförverkligande. Kan man då få denna bekräftelse genom Internet? Enligt Wellman så är 

kontakter över Internet svaga och flyktiga, våra informanter umgås mycket med andra WoW 

spelare över nätet är detta tillräckligt? 

 

6.2 Beroende eller sysselsättning? 
Giddens (1995) menar att då en människas kontroll över livet brister och får svårigheter att 

avstå ifrån en vana, i detta fall spelandet av WoW kan detta utgöra ett mer eller mindre 

beroende då det är ett dagligt inslag i informanternas liv som för vissa är svårare att begränsa. 

Ingen av informanterna nekar till att deras spelvanor påverkar deras sociala liv och 

vardagssysslor men påpekar genom intervjuerna att den verkliga sociala världen väger tyngre 

än den virtuella gemenskapen. Det träffar hellre vänner i verkligheten än över datorn, på så 

sätt kan man se deras vana som det Nakken (Giddens, 1995) kallar mönster, en rutin som 

hjälper till att strukturer vardagen men är öppen för andra inslag. Informanternas svårigheter 

att avstå ifrån spelet och saker som rör WoW kan dock snarare ses som ett repetitivt beteende, 

det vill säga att personerna har större svårigheter att slita sig från datorn. Några av våra 

informanter som utmärker sig mer än de andra på denna punkt är Mattias, Kristoffer och 

Jenny, de loggar in mer ofta än de andra för att se resultaten på raiderna, sin egen status och 

har svårt att sluta spela när de väl börjat.   

 

Vår informant Andreas menar att människan i det västerländska samhället är 

underhållningsberoende och att WoW är en av många mediala underhållningar som finns på 

marknaden. Alla våra informanter utom Mattias ser spelandet endast som ett intresse, de 

jämför sitt spelande med tv-tittande eller andra vardagliga aktiviteter. Mattias är den ende av 

våra informanter vars spelvanor skulle kunna klassas som enligt Giddens (1995) benämns 

som en mönsterbildande vana med tvångsmässigt bundenhet. Informanten berättar öppet om 

sin ångest då Internet kraschade vilket är ett kännetecken för beroendetillstånd, enligt 

Giddens. Mattias berättar hur han de första tre dagarna utan WoW fick fysisk abstinens, han 
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jämförde det med att vara utan snus och efter det ofrivilliga uppehållet så ansåg han sig ha ett 

beroende.  

 

Giddens (1995) beskriver även beroendets olika steg. Han menar att ett beroende börjar med 

sökandet efter kicken en stimulans i vardagen som gör livet lite bättre. Detta kan man 

upptäcka hos alla våra informanter. De vill alla ha något att lysa upp den gråa vardagen med. 

Genom spelet kan de sätta guldkant på vardagen, få en stund avslappning, glädje och befrielse 

från till exempel arbete. Det andra steget i beroendeprocessen är fixen som har en 

ångestlättande effekt vilket leder till att beteendet upprepas. Tillsammans utgör fixen och 

kicken en time out från vardagen just detta fenomen beskriver några av våra informanter. 

 

Giddens (ibid.) menar att beroende är en sjukdom som angriper självdisciplinen antingen 

genom att personen blir sjukligt kontrollerande i sin vardag eller tvärtom totalt förslappad, hur 

det än yttrar sig inger detta en ångestkänsla. Många av våra informanter berättar att de skjuter 

på mindre tilltalande uppgifter, så som städning, studier och dylikt, detta skulle kunna ses som 

en brist i självdisciplinen.  

 
”…jag har en tendens att sätta mig och spela framför att göra andra saker, diska till 

exempel… eller plugga… vilket gör att jag får ångest”  Elin 

 

Lars-Erik Berg (1997) menar att en människa behöver någon form av mening i sin vardag, 

något att sysselsätta sig med som gör att hon känner stimuli och meningsfullhet. Om 

meningsfullhet inte existerar i människans liv uppstår entydighet vilket likställs med 

depression. Värden och mening har vid entydighet förlorat sin betydelse och människan 

tappar sin livsglädje.  

 

Människan är enligt Berg en meningsskapande varelse och bör aktivt och öppet delta i 

vardagen genom val av sysselsättning. Mening skapas tillsammans med fler aktörer. Det är ett 

samspel där olika parter interagerar med varandra. World of Warcraft är för våra informanter 

något meningsfullt och kreativt, informanterna får ut något speciellt av det, en känsla, ett 

sinnestillstånd. Våra informanter ser spelandet som ett alternativ till tv-tittande eller andra 

tidsfördriv men anser samtidigt att utövandet av WoW är något större, de är en del av en 

betydelsefull gemenskap. WoW erbjuder en annan värld där spelaren kan delta aktivt i en 

historia och avancera på ett unikt sätt, skapa en egen karaktär och utveckla dennes färdigheter. 
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Våra informanter anser att detta innebär en tillfredställande känsla och därmed uppstår 

meningsfullhet.  

 

Bergs (1997) teori om meningsfullhet är ett motsvar på Giddens (1995) beroendeproblematik, 

det är två sidor av samma mynt. Informanterna kan enligt Giddens teorier i vissa fall anses ha 

ett beroende då de har brister i självdisciplinen vilket leder till svårigheter att avstå ifrån 

spelandet och upplevelse av ångest då de inte kan spela. Berg däremot menar att deras 

beteende kan ses som meningsskapande, de är aktivt en del av ett större sammanhang och får 

stimuli därifrån. Ångesten som vissa informanter upplever då de inte kan spela skulle enligt 

Berg kunna tolkas som en känsla av depression.  
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7. Diskussion 
 

Med utgångspunkt i arbetets syfte kommer vi i detta diskussionskapitel presentera våra 

slutsatser i sammanfattande form utifrån egna uppfattningar och reflektioner kring 

informanternas berättelser. Därefter följer våra egna reflektioner kring olika metodologiska 

aspekter. 

7.1 Slutsatser 
Vi har under uppsatsen gång frågat oss om våra informanter har ett beroende eller om det kan 

ses som ett intresse. Vi anser att det är svårt för oss att avgöra huruvida informanterna är 

beroende eller inte. En del har trots allt visat på ett mer maniskt spelande än andra men allt 

som allt har vi inte tillräcklig kunskap och är inte auktoriserade att ställa en diagnos. Däremot 

kan vi med en sociologisk utgångspunkt analysera informanternas beteende och på så sätt få 

fram en klarare bild av individernas spelande.  

7.1.1 Beroende eller inte 
Med Giddens teorier om hur ett beroende yttrar sig så kan många av våra informanter 

uppfattats som beroende men vi vill också peka på det faktum att det enligt Bergs teorier 

faktiskt kan ses som en vardagssyssla som bringar glädje och avkoppling i tillvaron och gör 

det lättare för individen att ta sig igenom dagen. Vi anser att informanternas spelande, utifrån 

den information vi delgivits, bör ses mer som en hobby, en fritidssyssla än ett beroende även 

om några är mer hängivna än andra. Det måste även uppmärksammas att våra informanter har 

spelat sedan barnsben. Deras intresse för spel är en del av deras livsstil och personlighet. Vi 

tror att detta är en generationsfråga, våra informanter är uppväxta i en högteknologisk era som 

genomsyrats av stora framsteg vad gäller datakommunikation därav intresset.  

 

Vi menar också att då våra informanter ägnar tre timmar eller mer om dagen åt sitt spelande 

så finns det människor som tittar på tv minst lika lång tid. Så tidsmässigt finns det likheter 

mellan dessa två fritidsaktiviteter. Däremot berättar våra informanter hur en stor del av 

tankeverksamheten upptas av WoW även då spelaren inte är inloggad. Detta går att jämföra 

med andra fritidsaktiviteter som träning och hälsa, många människor i detta västerländska 

samhälle är mycket upptagna av att se bra ut och ha en sund och vältrimmad kropp. Vid ett 

sådant fritidsintresse tas mycket att tankevärlden upp av mat och planering av kost och 

träning. Det finns en fin gräns här vad som är maniskt och vad som är sunt beteende liksom 

för våra spelande informanter.    
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Genom informanternas berättelser har vi fått fram att WoW inger en gemenskapskänsla. Vi 

menar att informanterna känner en grupptillhörighet i WoW där de umgås med människor 

över hela världen oavsett klass, kön, etnicitet. I spelet har de vanliga sociala koderna inte 

samma betydelse men däremot finns det andra regler som man bör känna till för att kunna 

vara en god och accepterad medspelare. Det finns även kläder och andra attribut i spelet som 

anses bättre och finare än andra och som utstrålar välstånd hos karaktären och spelaren själv. 

Det finns med andra ord en viss form av rangsystem i spelet men den baseras inte på verkliga 

sociala förmåner och det har mindre betydelse för det sociala, spelarna kommunicerar med 

varandra oavsett klädsel vilket är mindre vanligt i det verkliga sociala livet där klädsel, klass, 

kön och etnicitet spelar större roll.     

7.1.2 Socialt eller inte? 
Vi har även ifrågasatt huruvida våra informanter får tillräckligt med gemenskap genom WoW 

om det kan ses som ett socialt utövande eller snarare som många tidigare forskare menar ökar 

ensamheten. Våra informanter hävdar alla att det är det sociala som lockar dem att spela och 

att det är ett socialt spel något som även vi instämmer med. Efter den information som vi fått 

ut av våra intervjuer kan vi konstatera att spelarna interaktions – och kommunikationsnivå är 

hög. Men frågan huruvida Internetbaserad kommunikation är kvalitativ eller inte återstår.   

 

Hur viktig är det att kunna se den person man kommunicerar med? Kanske har detta börjat 

förlora sin betydelse då Internetkonsumtionen ökat drastiskt och alltfler tjänster går att nå 

hemifrån via datorn. Kanske är det så att kommunikationen människor emellan ökat och 

underlättats med hjälp av Internet. Våra informanter hävdar att WoW är ett socialt spel och att 

det sociala betyder minst lika mycket som spelet i sig men att det verkliga livet sociala 

kontakter väger tyngre. Men vi vill även poängtera att WoW kan hindra spelarna att söka nya 

bekantskaper och att spelarna på sätt och vis begränsar sin vänskapskrets i det verkliga livet. 

     

Det är svårt att kombinera spelande med det verkliga sociala livet och dess kontakter. 

Majoriteten av våra informanter har upplevt konflikter i nära kontakter på grund av sitt 

spelande. Det rör sig framför allt om sprickor och komplikationer i förhållande till partners 

men också vänner, arbetskamrater och syskon emellan. Men vi menar att det detta inte är 

förekommande endast hos spelare av WoW utan också finns att hitta i de flesta förhållande 

där en av parterna har ett brinnande intresse för något. Det handlar ofta om svårigheter att 
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förstå den andres intresse. Däremot inte sagt att våra informanter har ett ytterst tidskrävande 

intresse och att det säkerligen är svårare att förstå då detta tar upp tre timmar i genomsnitt per 

dag och att personen under denna tid är nästintill okontaktbar. 

 

Frågan om huruvida spelet är socialt befrämjande eller inte återstår dock. Vi hävdar att det för 

vissa individer kan verka som ett hinder i det verkliga livet när det gäller att upprätthålla och 

skapa nya kontakter medan det för andra kan vara ett utmärkt komplement, en social 

sysselsättning. Det handlar mycket om hur individen själv är, om den har tillräckligt mycket 

självkontroll att kunna begränsa sitt spelande. Det skiftar från person till person och det finns 

inga raka svar.       

7.2 Reflektion  
Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till en större förståelse och helhetsbild vad gäller spelandet 

och dess inverkan på människan som en social varelse och spelandets konsekvenser, positiva 

som negativa. Vi vill dock påpeka att vi inte ämnar att ge några allmängiltiga förklaringar och 

slutsatser då människan är en mångfasetterad varelse och våra informanter likaså. 

 

För att få en ökad förståelse av spelandets konsekvenser hade vi funnit det intressant att 

intervjua närstående till spelande för att få en bättre bild av fenomenet. Vi hade velat ställa de 

två sidorna emot varandra för att få en mer korrekt helhetsbild. Vi är medvetna om att våra 

informanter kan ha förskönat sitt spelande och förtigit vissa saker därför hade en intervju med 

närstående kunnat ge en bättre bild och ny information om spelarens vanor. Däremot inte sagt 

att våra informanter har talat osanning. Vi utgår givetvis från att de har varit sanningsenliga 

men det finns alltid två sidor av samma historia.      
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Intervjuguide 

 

Hur gammal är du?  

Vilken utbildning/ arbete har du? 

Hur gammal var du när du började med datorspel? 

Hur kommer det sig att du började spela WoW? 

Varför fortsatte du? 

Varför spelar du idag? 

Varför är det så roligt? 

Hur mycket tid tar ditt spelande upp i genomsnitt per dag eller vecka?  

Skulle du säga att dataspel är en del av din livsstil?  

Är det någon som har klagat på ditt spelande? 

Har du någon gång känt att du spelar för mycket? 

Har du någon gång funderat på att sluta spela World of Warcraft? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1  
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