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Sammanfattning 

 
Titel:   Sociala Interaktioner hos utövare av World of Warcraft 

 

Författare:   Lars Rydberg & Johan Hansson 

 

Handledare:  Malin Nilsson 

 

Examinator:  Ulf Petäjä 

 

Typ av rapport:  C-Uppsats 

 

Utbildning:   Media- och kommunikationsvetenskap 

 

Syfte: Arbetet är gjort med syftet att undersöka sociala interaktioner hos de som 

spelar World of Warcraft och hur de själva menar sig socialt agera i 

spelet. 

 

Problem: Onlinespel överlag, men speciellt spelare av World of Warcraft har 

media bedrivit en häxjakt mot. De menar att deras sociala erfarenheter 

hämmas på grund av att de spelar spelet för mycket. 

  

Metod:  Kvalitativa intervjuer med 8 personer som spelar World of Warcraft har 

utförts och sammanställts. Video- och ljudupptagning användes för 

samla maximal mängd data.  
  

Resultat:  Resultatet av vår undersökning visar hur den sociala interaktionen ser ut 

hos våra informanter som spelar World of Warcraft. Interaktionen i den 

virtuella världen strävar efter att efterlikna den verkliga. Detta har lett till 
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att många utövare använder denna form av interaktion som ett 

komplement till deras sociala liv i verkligheten.  

 

Nyckelord:  World of Warcraft (WoW), Social interaktion, Intervju, IRL, Online, 

Gemenskap. 
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1. Bakgrund/inledning 

Kommunikation mellan olika individer kan idag anta en mängd olika former. Internet har skapat 

möjligheten att kunna kommunicera och umgås med personer på andra sidan jordklotet. Det som 

skiljer Internet idag från för 10 år sedan är att människor runt hela världen gemensamt kan spela ett 

massivt onlinespel och interagera med varandra i denna virtuella värld. Under en längre tid har det 

varit väldigt populärt, främst bland ungdomar, att spela onlinespel s.k. MMORPG (massively 

multiplayer online rollplaying game). World of Warcraft är en sådan typ av spel och har under den 

senaste tiden fått stor uppmärksamhet i både media och hos allmänheten. Det förs en debatt angående 

risken för dataspelsberoende och en eventuell negativ påverkan på spelarnas sociala interaktion. Om 

man googlar på World of Warcraft så kommer artiklar med överskrifter som ”Kollapsade efter ett 

dygns spel” (http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/recensioner/spelnytt/article3788342.ab) och 

”World of Warcraft räddade 12-åring från älg”. 12-åringen hade lärt sig att man kan spela död i 

spelet, han tillämpade denna strategi när älgen gick till anfall vilket lyckades, älgen förlorade intresse 

och gick därifrån (http://www.dn.se/spel/world-of-warcraft-raddade-12-aring-fran-alg-1.648014). 

Medias vinkling av ämnet är ofta nedlåtande mot de som spelar och det är oftast artiklar likt de ovan 

som publiceras. Artiklarna handlar alltså främst om speciella fall där journalisten kan trycka på 

utövarnas beroende eller fanatism av spelet. Det finns också exempel där man förklarar problemet med 

spelandet ur en social synvinkel. Vi anser att många medier förmedlar berättelser där ett beroende har 

inkräktat på personens verkliga sociala liv. World of Warcraft-utövarna verkar känna sig, näst intill, 

tvungna att ställa sig i försvarsposition. Under ovan nämnda artiklar finns det kommentarer från 

utövare av spelet som försöker försvara det och menar att det enbart är upp till spelaren att bestämma 

hur mycket tid han/hon ska lägga ner.  

 

Det förs, i dagens samhälle, en diskussion som handlar om mängden påverkan som media har på 

individen. Det kan därför tänkas att World of Warcraft-utövare drar sig mer och mer för att skylta med 

sitt spelande. Trots den negativa vinklingen av spelet så ökar dagligen de 12 miljoner användarna runt 

om i världen (Obs. Denna mätning gjordes 081223 och är den senaste uppdateringen på Blizzards 

hemsida)(http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.html?). Vad är det då som gör 

World of Warcraft så populärt trots medias och, i vissa fall, allmänhetens syn på spelet? Kan det vara 

så att medias bild av World of Warcraft-spelarna är missvisande? Att döma av de kommentarer som är 

skrivna av World of Warcraft-utövare, under artiklar vi läst i ämnet, så förstår vi att det ofta 

förekommer varierade typer av social interaktion i den virtuella världen. Frågan är hur dessa sociala 

interaktioner skiljer sig från dem vi vanligtvis utövar dagligen i den verkliga världen. Det är lätt att ha 

fördomar om något som är främmande och ovanligt, d.v.s. det som inte främjar status quo. Kan det 

vara så att den virtuella världen fortfarande är för ”ny” och inte än erkänd i samhället? Vi vill veta om 
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det finns någon grund i det som media förmedlar eller om det enbart handlar om okunnighet och rädsla 

för något nytt och outforskat.  

 

Det som publiceras i media är alltså sällan positivt inställt till spelandet. Vi tycker att spelare sällan får 

uttala sig och beskriva sin egen synvinkel. Därför har vi valt att, i denna studie, reflektera och 

diskutera social interaktion utifrån World of Warcraft-spelares egna funderingar och påståenden. Vi 

vill att båda parter i denna ”debatt” ska få presentera och svara på påståenden. Eftersom den negativt 

inställda sidan får mycket plats i media så ska vi försöka att lyssna på och diskutera med den positiva 

sidan. Vi vill veta hur World of Warcraft- spelare resonerar kring sin sociala interaktion. Vår hypotes 

är att World of Warcraft har fått sin popularitet på grund av den sociala gemenskap som existerar i 

spelet. 

 

1.2. Vad är World of Warcraft? 

World of Warcraft, eller WoW som det kallas, är en virtuell värld där du skapar en egen karaktär 

utifrån två olika lag: Alliance och Horde. Du kan bestämma ras och utseende på din figur, även vad 

den ska ha för färdigheter, egenskaper, yrke etc. När du skapar din karaktär så kan du välja vilken sida 

du vill slåss för, antingen, som tidigare nämnt, Alliance eller Horde. De två har flertalet olika raser av 

karaktärer du kan välja att vara. Ett spel som detta har ingen ände, även när du nått högsta möjliga nivå 

så kan du fortfarande skaffa nya vapen, skydd, pengar eller färdigheter. För att spela WoW krävs det 

att man skapar ett konto vilket kostar ungefär 130sek. per månad, då de ändras p.g.a. utländska 

valutor. 

 

Spelet går ut på att spelaren skall utföra såkallade ”quests” (se lexikon) som ger honom/henne 

erfarenhetspoäng så att karaktären kommer till en högre nivå. Spelaren får också dessa poäng genom 

att döda såkallade ”mobs”(se lexikon) eller andra spelare från motståndarnas sida. Under resan så ska 

karaktären samla på sig utrustning, pengar och erfarenheter. Allt detta ger spelaren högre status och 

bättre färdigheter. World of Warcraft spelas online med andra spelare från hela världen, närmare 

bestämt 12 miljoner och antalet ökar varje dag. I den virtuella världen kan spelaren chatta med andra 

spelare och även gå med i grupper och s.k. ”guilds” där de arbetar ihop, byter saker med varandra eller 

bara konverserar.  

 

I spelet går det att kommunicera via mejl, chatt (öppen kanal, gruppkanal och privat kanal) och det 

finns dessutom möjlighet att prata med andra spelare via ett headset. 
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1.3. Tidigare forskning 

Det har genomförts ett ganska stort antal studier på området social interaktion och MMORPGs 

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games). Vi hade dessvärre varken tillgång eller tid att 

närmare studera varje enskild studie och valde därför att djupare intressera oss för en, vad vi 

upptäckte, väl förekommande källa i olika studier. Källan heter Nick Yee och har gjort ett antal studier 

i ämnet MMORPG, han är forskare vid Palo Alto Research Center (PARC). I sina studier så har han 

intresserat sig för social interaktion och självpresentation i virtuella världar. Via Nick Yees hemsida 

fick vi tillgång till ett antal texter baserade på hans studier. Något annat vi valt att presentera här nedan 

är en artikel skriven om en studie gjord av Helena Cole och Mark Griffiths år 2007. Artikeln blev 

uppmärksammad av blizzard (World of Warcrafts hemsida) när den publicerades i ”CyberPsychology 

and Behavior” men man kan även läsa en sammanfattning på 

http://psychcentral.com/news/2007/08/22/1-in-3-world-of-warcraft-players-attracted-to-one-another 

och http://www.wow.com/2007/08/27/cyberpsychologists-study-wow-social-behavior/. Mikael 

Jakobsson på Umeå Universitet har, tillsammans med T.L. Taylor (North Carolina State University) 

också gjort en studie (”Social Networking in Massively Multiplayer Online Role Playing Games”) 

angående MMORPGs och sociala fenomen. Den är dock genomförd i ett annat spel vid namn 

”EverQuest”, men därmed inte sagt att den är helt ointressant för oss och diskuteras därför även här 

nedanför. 

 

Nick Yee har mestadels använt sig av kvantitativa metoder i sina studier. Den första studien vi valt att 

presentera här handlar om ”guildleaders” (se lexikon). Yee skriver att 15 % av alla World of Warcraft-

spelare någon gång har varit guildleaders (http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001467.php). 

Diskussionen som Yee för angående guildleaders är att det kan anses som en klar merit att ha lett en 

guild, även i verkliga livet. Yee menar att en guild ofta fungerar på samma sätt som ett vanligt 

samhälle med politiska beslut och olika hierarkier. Att kunna styra medlemmarna av guilden och finna 

sätt att fatta beslut för allas trevnad är, enligt Yee, en stor merit. Enligt hans studier så anser många att 

det är ett tidskrävande och tufft jobb, han citerar en av sina informanter: 

 
Leading a guild is very rewarding, watching it grow and thrive, being respected by your 

member as a good leader. Politics and folks leaving the game eventually ruins the 

experience. Overall it was very fun, time consuming and emotionally exhausting 

experience. Not sure if I would do it again. 

(http://www.nickyee.com/daedalus/archives/pdf/4-2.pdf) 

 

Andra problem som en guildleader kan komma att ställas inför kopplas också till verkligheten (IRL). 

Att vara alla medlemmar till lags blir lika svårt för en guildleader som för en chef i en organisation 
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IRL. Alla medlemmar i guilden uppför sig olika, spelar olika mycket och har därför olika viljor. Ett 

problem som en chef IRL kan undgå, men inte en guildleader är att spelare i den virtuella världen ofta 

har saker (jobb, familj etc.) IRL som går före spelandet. En guild består inte av medlemmar som delar 

liknande bakgrund eller erfarenheter. Några medlemmar kan IRL exempelvis vara skolungdomar, 

några andra arbetar på företag från 7 till 16 varje dag. Detta är något som en guildleader måste ta 

hänsyn till, den viktigaste egenskapen en guildleader ska ha är förmågan att få alla medlemmar att 

arbeta tillsammans. Yee liknar detta vid ett arbete IRL, han anser att en guildleader lär sig så mycket 

om sig själv och hur han/hon agerar i olika situationer att det ger värdefull kunskap för det verkliga 

livet (http://www.nickyee.com/daedalus/archives/pdf/4-2.pdf). Han styrker detta genom att presentera ett 

citat från de 280 st. som svarat på hans surveyundersökning i ämnet.  

 
Being a guildleader has affected my RL (Real Life) ability to lead people and stand up and 

do what is good and needs to be done. I have received numerous promotions at work into 

leadership positions and I make almost 8 times more now than when I started WoW last 

year (http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001516.php?page=10). 

    

Nick Yee beskriver, i en annan text den 26:e mars 2003, hur MMORPGs försöker främja den sociala 

interaktionen. Först och främst menar han att de flesta spelen nästintill kräver att du blir medlem i en 

guild eller grupp. Detta för att inte hamna i en situation där du är ensam mot många andra. ”Kravet” på 

guildmedlemskap gör att du blir tvungen att interagera och använda dig av vad Yee kallar ”random 

acts of kindness”. Yee menar att nya och fler former av möjligheter till att göra gott ökar chansen att 

högre rankade karaktärer hjälper lägre rankade och nya relationer kan skapas. Ett exempel som Yee 

pekar på är ett citat från en spelare som berättar om hur han efter ett genomfört uppdrag ger en del av 

sin utrustning till en förbipasserande karaktär. Han uppger att den andra personen blir väldigt tacksam 

och vill ge honom något i gengäld men han tackar nej. Senare, berättar han, blir han och några av hans 

guildmedlemmar attackerade. Personen som tidigare fått en del av hans utrustning fanns då i närheten 

med sin guild och kom genast för att hjälpa till. Han påpekar att han inte känner många som skulle 

gjort samma sak för honom IRL (http://www.nickyee.com/daedalus/archives/000429.php?page=2).   

 

Ett liknande resultat presenterar Jakobsson och Tyler då de liknar den sociala interaktionen inom 

MMORPGs med maffia kontakterna i tv-programmet ”Sopranos”. De menar att det sociala nätverket 

spelar väldigt stor roll inom MMORPGs, det behöver nämligen inte nödvändigtvis vara din utrustning 

och nivå som gör dig bra utan snarare vem du känner. De statuerar ett exempel där Jakobsson agerade 

noob (se lexikon) och Tyler introducerade honom till spelet samt berättade hur det fungerade. Tyler 

hade spelat ett bra tag och hade en hög level (nivå, se lexikon). När Jakobsson börjat spela så delade 

Tyler med sig av sin utrustning och Jakobsson var plötsligt mycket bättre än de andra spelarna som var 

på hans nivå i spelet. Tyler presenterade också Jakobsson för sina onlinevänner som en ”RL friend” 
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(Real life friend) vilket hade hög status hos vännerna. Jakobsson fick således nya vänner som hjälpte 

honom och gav honom saker han behövde. De båda forskarna liknade detta vid maffians klassiska 

uttryck: ”En vän till X är en vän till mig” (http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Jakobsson.pdf).  

 

Cole och Griffiths studie är, likt många av Yees, baserad på en kvantitativ metod. Resultaten är 

framställda med hjälp av svar från 912 självutnämnda MMORPG-spelare. Vi valde att presentera en 

del av den här studien då det finns vissa intressanta resultat att diskutera. Artikeln som presenterades i 

”CyberPsychology and Behavior” heter ”1 in 3 World of Warcraft Players Attracted to One 

Another”. På www.wow.com skriver man:  

 

When this article was first submitted as a tip to WoW Insider, we laughed at it because of 

its cheesy headline[…]But when I actually read the article[…]There were some pretty 

interesting facts there, all taken from a UK study of 912 self-selected MMORPG players 

(http://www.wow.com/2007/08/27/cyberpsychologists-study-wow-social-behavior/). 

 

Bl.a. så visar studien att nära 40 % av de tillfrågade spelarna någon gång diskuterat personliga saker 

med vänner online, saker som de inte skulle pratat med vänner IRL om. Det visade sig också att 43 % 

träffat sina onlinevänner IRL, 20 % ansåg att deras spelande hade en negativ inverkan på deras relation 

med vänner IRL och man spelar i genomsnitt ca 23 timmar i veckan 

(http://www.wow.com/2007/08/27/cyberpsychologists-study-wow-social-behavior/). 

 

Studien kunde också fastställa att 75 % av de tillfrågade hade blivit goda vänner med någon annan i 

spelet. Över 42 % av kvinnorna och 26 % av männen som spelar onlinespel är i dagsläget attraherad av 

en annan spelare (http://psychcentral.com/news/2007/08/22/1-in-3-world-of-warcraft-players-

attracted-to-one-another). Även om vi inte, i den här studien, intresserade oss för generaliseringar så 

var detta användbar fakta. Detta fick oss att fundera över frågor som skulle ställas till informanterna. 

Vi fick även större inblick i hur det fungerar i MMORPGs, vilket var väldigt användbart när vi gjorde 

observationer av intervjupersonernas spelande. Slutsatsen som drogs av Cole och Griffiths i studien 

var att många spelare – speciellt kvinnor – använder MMORPGs för att kunna socialisera sig och 

kommunicera med andra i en fördomsfri miljö.   
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur användare av World of Warcraft menar sig socialt 

agera i spelet. Vi vill höra spelarnas synpunkter i ämnet och studera hur de handlar när de sitter vid 

datorn och spelar. Vi har utvecklat en frågeställning som kommer att genomsyra hela arbetet. De 

frågor som presenteras under huvudfrågan är underfrågor som hjälper oss att utveckla ämnet och 

förklara vad vi verkligen intresserar oss för i denna studie. 

 

• Hur resonerar World of Warcraft användare kring sina sociala 

interaktioner? 

Hur beskriver användare av World of Warcraft sin dagliga sociala interaktion? Fungerar 

vänskapskretsar online annorlunda mot de som existerar i verkliga världen? 

 

• Hur resonerar de kring sina sociala interaktioner i det verkliga livet? 

Hur beskriver de sina sociala interaktioner med andra människor i det verkliga livet? Vilka 

kommunikationsmedel används? 

 
• Hur resonerar de kring sina sociala interaktioner i spelet? 

Hur framställs sociala interaktioner med andra människor online? Vad pratar man med sina vänner 

om? 

 

• Vad skiljer de båda interaktionstyperna åt? 

Vilka skillnader och även likheter går att hitta mellan interaktioner online och i verkliga världen?   
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3. Teoriavsnitt 

Vi har tittat på teorier som inriktar sig på socialt beteende och gemenskap. De teorier som kommer att 

tillämpas i vår studie är Erving Goffman’s ”Frontstage/Backstage”, John B Thompson’s ”Interaktion 

ansikte mot ansikte, medierad interaktion och medierad kvasiinteraktion” (Thompson, 1995: 108 ff) 

samt Wellman, B & Gulia, M’s teori om en utvecklad syn på gemenskap (Dahlgren (red), 2002: 158 

ff). Vi anser att dessa tre teorier bör fungera bra för vår studie då de täcker varandras luckor. De valda 

teorierna presenterar tankar och idéer om bl.a. gemenskap och olika typer av agerande hos människor 

som söker just gemenskap. Det finns också definitioner på interaktionstyper som används i World of 

Warcraft och i verkliga världen. Anledningen till att vi valt tre olika teorier är att alla behövs för att 

kunna analysera all data vi samlat in. En teori kan inte täcka hela studien då det är ett väldigt 

mångsidigt ämne vi valt att intressera oss för. World of Warcraft har en mängd olika 

kommunikationsmöjligheter och utövas idag av ca.12 miljoner människor, som alla använder och 

utnyttjar spelet på olika sätt. 

  

De tre teorierna har sina rötter i den socialpsykologiska läran. Socialpsykologin fokuserar på 

individens nuvarande sociala situation istället för exempelvis uppväxt och generella mönster som 

ekonomi, politik etc. Individens nuvarande sociala situation innefattar även andra människor i 

omgivningen, deras attityder och beteenden samt deras förhållande till individen. Socialpsykologin 

menar att om den sociala kontexten ändras så ändras även individen (Taylor m.fl. 2006: 3 ff). Att 

individen uppför sig annorlunda i olika sociala situationer är genomgående i våra tre teorier och är 

tydligast förklarat av Erving Goffman, 1959, i hans teori ”Frontstage/backstage”. 

 

3.1. Frontstage/backstage  

Erving Goffman, 1959, beskriver frontstage/backstage teorin som omfattar människors agerande 

utifrån vem vi försöker vara och vem vi vill vara. Goffman menar att vi, likt skådespelare, hela tiden 

står på en scen och framför vårt budskap. Vi förmedlar hela tiden känslor och uttryck både medvetet 

och omedvetet. Detta förmedlas genom vår intuition att hela tiden söka bekräftelse hos andra individer 

och grupper. Maskerna blir då vårt alternativa jag. 

 
”Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att ordet person 

ursprungligen betyder mask. Det rör sig snarare om ett erkännande av att alla alltid och 

överallt, mer eller mindre medvetet, spelar en roll...dessa roller som vi känner varandra; 

det är i dessa roller som vi känner oss själva.”(Goffman, 1959: 26) 
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För att få tillträde till en ny grupp så anammar vi den nya gruppens beteende och jargong, detta beskrivs 

som att stjäla en social krets. Personen som stjäl den nya kretsen brukar ofta använda sig av en liten 

mängd information som han sedan utnyttjar för att framställa sig själv som en person som delar samma 

åsikter och värderingar, likt den övriga gruppen, även om hans kunskaper kan vara väldigt reducerade. 

De som observerar den nya personen i gruppen kan inte veta om han spelar ett spel eller om han 

verkligen delar deras åsikter, personen får då en kontroll över situationen och spelet han driver: ”Den 

sortens kontroll av individens rollspel återställer symmetrin i kommunikationsprocessen och förbereder 

scenen för ett slags informationsspel.”(Goffman, 1959: 16ff).  

 

När individer spelar en roll så är målet att observatörerna ska ta dem på allvar. Observatörerna väntas 

tro på den personens kunskaper och vad han sägs kunna veta om ett givet ämne. Individen spelar ett 

spel som är till förmån för de människor som observerar honom(Goffman, 1959: 25). När en grupp 

sedan tidigare är etablerad så kan det vara svårt för en ny person, med sämre kunskaper, att bli 

accepterad. Malin Sveningsson skriver i boken Internet, medier och kommunikation att språket inom en 

grupp både fungerar som ett verktyg för att skapa gemenskap inom gruppen och som en mekanism för 

utestängande(Dahlgren (red.), 2002: 113). 

 

Goffman använder ordet ”framträdande” för att beskriva det en individ försöker att uppnå under en 

viss tid för att påverka och skapa ett inflytande hos den grupp han vill komma närmre inpå. Kvaliteten 

på individens framträdande påverkar hur observatörerna ser på honom som en like till deras egen grupp. 

  

”Det kan vara lämpligt att som fasad beteckna den del av individens framträdande som 

regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de 

personer som observerar framträdandet.”(Goffman, 1959: 28). 

 

Om en individ skapar en fasad som han inte, fullt medvetet, kan utan och innan så kan han försöka att 

ändra belysningen av den givna fasaden. Detta kommer leda till att han upptäcker att det redan finns 

flertalet fasader som sedan tidigare är skapade. De flesta fasader väljs snarare än skapas, detta leder till 

personen som väljer fasad inte vet hur han skall använda sig utav denna och han förlorar då auktoritet. 

När en individ närmar sig en ny grupp så är socialisation en term som beskriver hennes kunskaper som 

ytterst reducerade då, till hennes nya roll, det inte i början behövs mer djupgående kunskaper. Att skaffa 

sig mer kunskap är både tids- och energikrävande, därför lär sig individen uttrycksvarianter och enbart 

nödvändig kunskap för att kunna ”hoppa in ” med sin nya roll (Goffman, 1959).  

Detta team definierar Goffman som ”[...] en samling individer som måste prestera ett intimt samarbete 

för att kunna bevara en given projicerad definition av situationen”(Goffman, 1959: 95). Även om inte 

alla vill så finns möjligheten att gå med i en guild vilket då leder till att individen blir medlem i en 

grupp i gruppen för World of Warcraft-spelare.   
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Det som tilltalar många som spelar World of Warcraft är att man i spelet helt och hållet kan byta 

karaktär. Individen kan i verkligheten ha svårt att ta kontakt med andra människor ansikte mot ansikte, 

men i en virtuell värld kan den samma vara hur social och populär som helst. Även fysiska förhinder 

som har drabbat en person IRL har ingen påverkan på hans karaktär i World of Warcraft. Mia Lövheim 

skriver, i Dahlgrens antologi: 

 

”Uppluckringen av såväl tids- och rumsliga gränser som gränser skapade genom fördomar 

om ras, kön, etnicitet, ålder eller utseende, kan underlätta för människor att mötas och 

skapa nära relationer med människor de annars inte skulle ha närmat sig” (Dahlgren (red.) 

2002: 149ff). 

 

Det som vi tidigare beskrev, att stjäla en krets, är förekommande då s.k. noobs (se lexikon) skapar nya 

konton dagligen och söker stöd hos de mer erfarna spelarna och ber dem om hjälp. Dessa noobs 

försöker ofta anamma de sätt som de mer erfarna spelarna använder sig av, detta gäller både i språkbruk 

och i agerande med sin karaktär. I början kan förkortningar i chattrummen vara ett problem för dessa 

noobs men så fort de har skaffat sig tillräckligt med ytliga kunskaper så använder de dessa för att få 

andras uttryck att verka låta som sina egna (Dahlgren (reds.), 2002: 97). 

 

Goffman beskriver framträdandet inom en grupp som ett försök av den nya individen till att hitta sin 

roll inom den redan befintliga gruppen. Om personen i fråga inte kan mycket om själva spelet så 

kommer hans försök till att vara framstående inom gruppen verka mindre attraktivt hos de andra 

medlemmarna då ingen auktoritet upplevs från hans framträdande.  

 

Om den, till gruppen, nya individen får frågan om han har tidigare erfarenhet av spelet så kan ingen på 

stående fot fastslå om han ljuger om sina tidigare kunskaper. Detta kan fastställas av observatörernas 

egna erfarenheter då den nya personen kan göra misstag som de själva gjorde i början. 

 

3.2. Internetmedium som gemenskap 

En diskussion angående användandet av begreppet ”gemenskap” förs av forskare inom datormedierad 

kommunikation (Dahlgren (red.), 2002: 154ff). För det första så finns det en mängd olika definitioner 

på vad ”gemenskap” är för något. Ett kapitel i Dahlgrens antologi är skrivet av Mia Lövheim, som där 

har citerat G. Marshall i ett försök att beskriva en bra utgångspunkt i definitionsdiskussionen: ”[…] 

gemenskap handlar om: ’en viss uppsättning sociala relationer baserade på något som deltagarna har 

gemensamt – vanligtvis en delad/gemensam känsla av identitet.’” (Dahlgren (red.), 2002: 151) Den 

andra delen i diskussionen om ”gemenskap” handlar om aktualiteten i just detta ”traditonella” synsätt. 
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Forskare har försökt att skilja mellan ”virtuella” och ”verkliga” gemenskaper men får kritik, bl.a. från 

Wellman och Gulia. Beskriver man en interaktion via datormedierad kommunikation som ”virtuell” 

så kan den inte ses som ”verklig” eller ”äkta” på samma sätt som den interaktion rotad i kroppen, 

tiden och rummet (Dahlgren (red), 2002: 153 ff). Även om begreppet ”gemenskap” är väldigt svårt att 

definiera och applicera på den ”nya” formen av kommunikation och interaktion så anser Wellman och 

Gulia (och även andra forskare) att det är användbart. Forskaren måste hitta någon slags kontinuitet 

mellan diskussionen om ”traditionella” gemenskaper och ”nya” gemenskaper (Dahlgren (red), 2002: 

154). Det viktiga enligt Mia Lövheim är:  

 

”[…]behovet att sätta diskussionen om gemenskap på Internet i sitt sammanhang – dels 

inom fältet av datormedierad kommunikation, dels inom den bredare diskussionen om 

förutsättningarna för gemenskap i det moderna samhället.” (Dahlgren (red), 2002: 155). 

 

Det går alltså inte att behandla datormedierad kommunikation som något enhetligt då det finns olika 

typer av kommunikation inom denna grupp. Vår studie kommer dock inte att reflektera så mycket över 

olika kommunikationsaspekter i olika typer av datormedierad kommunikation. Detta beroende på att 

World of Warcraft har ett brett spann av möjligheter till kommunikation. I stort sett alla typer av 

datormedierad kommunikation Dahlgren tar upp finns representerade i World of Warcraft(Dahlgren, 

2002).  

 

Wellman och Gulis  menar de att det ”traditionella” idealet av gemenskap till största del inte 

överensstämmer med den interaktion som utövas i dagens samhälle. De båda utgår i sin teori ifrån att 

de flesta gemenskaper som idag existerar är:  

 

”[…]utspridda över tid och rum, löst sammanhållna, temporära, förmedlade genom någon 

form av kommunikationsmedium och specialiserade. Trots detta fyller de funktioner av att 

tillhandahålla emotionellt och socialt stöd, vänskap och tillhörighet” (Dahlgren (red), 

2002: 158). 

 

Wellman och Gulis menar också att de relationer som människor utvecklar och använder genom 

datormedierad kommunikation ofta liknar dem de utvecklar i andra delar av sina vardagliga liv. Dessa 

relationer kan vara oregelbundna, specialiserade och varierande i styrka. Forskarna påstår att 

datormedierad kommunikation kan skapa och befästa flera olika typer av gemenskaper. Wellmans och 

Gulis teori lutar åt att en person kan vara medlem i flera olika gemenskaper och inte behöver vara lika 

engagerad hela tiden (Dahlgren (red), 2002: 158). Dessa typer av relation i olika gemenskaper är ofta 

baserade på gemensamma behov och intressen, de är alltså inte (som ofta i traditionella gemenskaper) 

baserade på gemensamt ursprung eller sociala egenskaper. Wellman och Gulis framhåller att 

datormedierad kommunikation öppnar för nya möjligheter att kommunicera över tid och rum och över 
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stora avstånd (Dahlgren (red), 2002: 158 ff). Dörren för ett större socialt nätverk öppnas och det kan 

alltså tänkas att personer som använder sig av datormedierad kommunikation ibland har en större 

social erfarenhet än de som inte använder sig av det. 

 

Anledningarna till att vi valde att använda oss av denna teori var ganska många. Vi vill studera social 

interaktion hos utövarna av World of Warcraft, vi undrar vad det existerar för gemenskap i spelet och 

behöver ett modernt synsätt. Vi anser inte att det räcker med teorier från Goffman och Thompson 

(teorier som är mer allmänt kända). World of Warcraft och Internet är relativt nya fenomen och kräver 

därför ett nytt synsätt med nya utgångspunkter, därmed inte sagt att de äldre teorierna ska förkastas. 

Wellmans och Gulis teori bygger på att utveckla den traditionella synen på gemenskap, hitta en 

kontinuitet mellan diskussionen om ”traditionella” gemenskaper och ”nya” gemenskaper (Dahlgren 

(red), 2002: 157). Man måste, som forskare, hela tiden reflektera över vad gemenskap är i det aktuella 

ämne man studerar. Vi kan alltså inte enbart applicera den traditionella definitionen av gemenskap 

utan måste använda oss av det som betecknar interaktionen mellan människor i dagens datormedierade 

samhälle. Det är också viktigt att vi ”tar seden dit vi kommer” med detta menar vi att social 

gemenskap kan av oss (som inte spelar WoW) ha en annan betydelse än för de som spelar. 

 

Som vi tidigare beskrev så menar Wellman och Gulis att denna ”utveckling” av traditionella 

gemenskaper skapar möjligheter för en person att medverka i många olika grupper. Dessa grupper är, 

enligt denna teori, byggda på gemensamma behov och intressen snarare än ursprung och sociala 

egenskaper. World of Warcraft är med andra ord en gemenskap baserad på utövarnas gemensamma 

behov och intresse. Detta är en väldigt intressant utgångspunkt med tanke på medias debatt om 

dataspelsberoende (behov) och WoW-spelares ”nördstämpel” (intresse). Vi vill använda oss av detta 

synsätt då vi tror att många av spelarna spelar World of Warcraft just för att det inte krävs någon 

speciell bakgrund, det spelar ingen roll hur du ser ut eller vad du jobbar med. Det är en plats, om än 

virtuell, där du kan träffa människor som delar dina intressen och inte bryr sig om vad du gör IRL (In 

Real Life). 

 

Något vi inte anser att teorin täcker är hur nya användare bör göra för att accepteras i gemenskapen. 

Många spelar, som sagt, spelet för att träffa människor med liknande intressen. Problemet ligger i, som 

många andra forskare påpekar, hur man som ny spelare kommer in i gemenskapen. Många forskare 

menar att man som nybörjare försöker anamma och härma språkbruk och förkortningar för att 

accepteras, men att detta kan kännas kränkande för de som redan tillhör gemenskapen (Dahlgren (red), 

2002: 113). Wellmans och Gulis teori reflekterar inte över den punkten och det krävs av oss som 

forskare att hitta andra teorier som kompletterar dessa. 
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3.3. Interaktion ansikte mot ansikte, medierad interaktion och medierad 

kvasiinteraktion 

Thompson, 1995, skriver om sin teori med tre olika typer av interaktion. Vi anser dock inte att alla tre 

typer av interaktion är aktuella för vår studie. ”Medierad kvasiinteraktion” är kommunikation som 

sträcker sig över tid och rum, precis som World of Warcraft. Den ”medierade kvasiinteraktionen” 

skapar också möjligheten att sprida symboliska former till en stor publik, precis som World of 

Warcraft. Det som gör den medierade kvasiinteraktionen inaktuell för vår studie är att 

kommunikationen är monologisk, d.v.s. den är enkelriktad. I WoW kan du sprida information lika 

enkelt som du kan ta emot den, kommunikationen i WoW är med andra ord dialogisk (Thompson, 

1995). 

 

Både ”interaktion ansikte mot ansikte” och medierad interaktion” är dialogiska (Thompson, 1995: 

110). ”Interaktion ansikte mot ansikte” syftar till den kommunikation vi utövar när vi är på samma 

plats och vid samma tid som personen vi kommunicerar med. De båda personerna kan således använda 

sig av uttryck som här, nu, det här, det där etc. samtidigt som man gör en gest för att förtydliga för den 

andra personen. Interaktion ansikte mot ansikte är dialogisk i den betydelsen att båda parter kan motta 

och dela kommunikation, man kan svara varandra (Thompson, 1995: 108 ff). Vi anser att medias 

negativa vinkling av WoW har lett till att flera utav de som spelar inte vill eller vågar skylta med sin 

hobby då de är rädda för hur andra tycker och tänker. Dessa personer undviker då helt de människor 

som de anser ha en negativ syn på spelet. Goffman beskriver detta som en undvikningsprocess då 

personer inte vill bli konfronterade av andra personer som anser att deras väg är den felaktiga 

(Goffman, 2005: 15). 

 

En sak som kännetecknar den här typen av interaktion jämfört med de andra två är möjligheten till att 

gestikulera och använda ansiktsuttryck i kommunikationen. Det blir en mångsidig kommunikation då 

ord kan kombineras med en blinkning eller, som tidigare, en gest. De som utövar interaktion ansikte 

mot ansikte försöker hela tiden att läsa av de signaler som den andra personen sänder, detta för att 

minska risken för ett missförstånd. I den medierade interaktionen ökar exempelvis risken för 

missförstånd då möjligheten till att läsa av ansiktsuttryck och andra signaler uteblir (Thompson, 1995: 

109 ff). 

 

Risken för missförstånd ökar med medierad interaktion för att den förutsätter att man använder sig av 

ett tekniskt medium. Med tekniskt medium menar Thompson papper, elektriska ledningar, 

elektromagnetiska vågor etc. (Thompson, 1995: 109). Denna teori av Thompson utvecklades innan 

internet blommat ut, men bör enligt oss räknas till denna typ av interaktion. Eftersom medierad 

interaktion förutsätter ett tekniskt medium så minskar mångfalden av signaler i kommunikationen. 
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Thompson skriver exempelvis att om du sitter och pratar i en telefon med någon så har du inte 

möjligheten att läsa av den andra personens ansiktsuttryck (Thompson, 1995: 109 ff). Detta är ännu ett 

bevis på att Thompsons teori inte är riktigt uppdaterad till dagens internetsamhälle då det idag är 

möjligt att tala med andra personer över internet med webkamera. Med webkameran kan du avläsa den 

andra personens ansiktsuttryck och andra gester.   

 

Det Thompson menar vara en fördel för medierad interaktion är att den sträcker sig över tid och rum 

(Thompson, 1995: 109). Det krävs inte att alla utövare av kommunikationen befinner sig på samma 

plats, kommunikationen behöver heller inte utföras i samma tidsrum.  Möjligheten att nå fler med 

information ökar då det inte finns något krav på att alla ska tillsammans vid samma tidpunkt. Ett brev 

eller mejl kan t.ex. skickas ett datum/klockslag och läsas ett annat datum/klockslag. 

 

Även om Thompsons teori är något äldre än vad World of Warcraft är så har vi valt att använda oss av 

den då det finns många intressanta idéer. ”Medierad interaktion” är givetvis den interaktion som 

utövas i spelet World of Warcraft. Den interaktion som ofta förekommer IRL (men inte kan 

förekomma i spelet) är ”interaktion ansikte mot ansikte”. Vi har ovan vägt de båda typerna av 

interaktion mot varandra och förklarat vad som kännetecknar de båda. Ett problem uppstår med 

Thompsons teori angående minskad möjlighet att sända flera olika signaler i samband med medierad 

interaktion. World of Warcraft och andra internetmedium används idag på ett sätt som försöker 

eliminera misstolkningar av den information som sänds. I Dahlgrens antologi menar Malin 

Sveningsson att det skrivna språket i en chatt försöker, mer och mer, att efterlikna det talade språket. 

Man använder sig ofta av ljudhärmande egenskaper, vill du exempelvis att det ska låta som du skriker 

så använder du versaler och utropstecken (Dahlgren (red), 2002: 107). Det finns också fler möjligheter 

i form av att använda sig av s.k. ”smileys”. Detta är kombinationer av tecken (som finns 

representerade på tangentbordet) och bildar tillsammans en figur som antingen kan vara glad, ledsen, 

arg, sur etc. Även andra forskare ser detta problem som en fördel, datormedierad kommunikation 

öppnar exempelvis för möjligheten att anta en annan personlighet än den man är IRL (Dahlgren (red), 

2002:149). Du behöver inte, om du inte vill, ange din sociala tillhörighet på internetmedium av World 

of Warcrafts slag. 

 

Något som, enligt Thompson, är till fördel för den medierade interaktionen är det vi tidigare nämnde, 

nämligen att kommunikationen sträcker sig över tid och rum (Thompson, 1995: 109). Eftersom World 

of Warcraft erbjuder väldigt många olika möjligheter till kommunikation så kan det tänkas att den 

sociala interaktionen i spelet har många likheter med den interaktion som sker IRL. Det går alltså inte 

att dra all kommunikation inom World of Warcraft över en kam. Enligt oss finns det även en form av 

”interaktion ansikte mot ansikte” i spelet. Om du exempelvis inte har personen du vill kommunicera 

med på din vänlista så måste du veta hans/hennes namn och han/hon måste befinna sig på samma 
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server som du. Interaktion ansikte mot ansikte innefattar givetvis inte användandet av ett tekniskt 

medium, men kräver samtidigt att utövarna av kommunikationen befinner sig i samma rum och tid. 

Viss interaktion i World of Warcraft kan således ses som en kombination av de båda 

interaktionstyperna. ”Medierad interaktion” i form av tekniskt medium och ”Interaktion ansikte mot 

ansikte” i form av samma rum och tid. 

 

”Interaktion ansikte mot ansikte” är annars den typ av interaktion vi främst använder oss av i den 

verkliga sociala världen. Vi har intresserat oss för denna typ av interaktion då vi, som tidigare 

förklarat, ska studera och jämföra aktiva spelares resonemang kring sociala interaktioner både IRL och 

online. Det är därför viktigt att vi använder oss av en teori som funderar över sociala interaktioner 

IRL. Thompson menar att de som utövar denna typ av interaktion hela tiden arbetar med att läsa av 

och studera signaler som skickas från den andra personen (Thompson, 1995: 109). Det kan vara 

intressant för oss att titta på om spelare i World of Warcraft ”läser av” andra personer på samma sätt 

IRL som online. Går det överhuvudtaget att läsa av någon som man inte ser?    

 

4. Metod 

Vi valde att utföra vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer. Vi 

tillbringade ca.30 minuter hemma hos våra intervjupersoner (ca.30 min. per person) då vi ville 

observera dem när de spelade i sin hemmiljö. Vi ansåg att detta var det bästa sättet för att observera 

dem när de spelar World of Warcraft då de befann sig i en säker och trivsam miljö. Personerna som 

intervjuades var 8 st. män i åldrarna 20-25 och alla spelar World of Warcraft. Fem av männen är 

tidigare vänner till oss och de andra tre var, för oss, främlingar. Några av personerna ville vara 

anonyma så vi valde att inte presentera några namn överhuvudtaget då vi inte ansåg att detta var 

relevant för studien.  

 

4.1. Metodologiska angreppssätt 

Vi har studerat olika metodologier för att använda som ramverk när vi genomförde våra intervjuer och 

observationer. Här nedan diskuterar vi främst hermeneutiken, som vi ansåg vara mest relevant för vår 

studie. Vi diskuterar även fenomenologin som intresserar sig för individens perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 43) och även kritisk teori som har använts i bl.a. organisationsstudier (Alvesson & 

Deetz, 2000). Vi menar inte att de tre angreppssätten går hand i hand med varandra. Ett 

fenomenologiskt perspektiv ansåg vi passade bra när vi utformade intervjuerna då fenomenologin 

intresserar sig för individens synvinkel. Det är dock inte den livsvärlden som vår studie syftar till att 

undersöka. När vi söker svar med hjälp av intervjupersonernas berättelser så vill vi hitta förklaringar 



 

20 

till varför personerna tycker och tänker som de gör. Hermeneutiken och kritisk teori ifrågasätter 

individens påståenden och säger att de är en produkt av något annat. Vi ansåg att hermeneutiken passar 

vår studie bättre än fenomenologin när det kommer till att analysera det material vi samlat på oss. Den 

kritiska teorin är enbart presenterad för att visa hur vi kunnat gå till väga och varför det inte passar vår 

studie. 

 

4.1.1. Hermeneutik 

Hermeneutiken härstammar ur renässansen och har texttolkningen – exegetiken som utgångspunkt. 

Hermeneutikens huvudtema har alltid varit att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 

samband med helheten.” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 193). Med andra ord så kunde en av våra 

intervjuer bara förstås om den sattes i samband med hela World of Warcraft eller samhällets normer. 

Samtidigt så kan man inte studera helheten utan att titta på delarna. ”… delen kan endast förstås ur 

helheten och helheten endast ur delarna.” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 193). Detta kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. 

 

Vi ansåg att hermeneutiken lämpade sig bäst för vår studie då vi kunde kombinera observationerna 

med intervjuerna. Helheten blev alla intervjuer, gemensamt, medan delen fick representeras av varje 

enskild intervju. Ett problem med hermeneutiskt tänkande är att det kan leda till en typ av 

generaliseringar, detta är något vi verkligen försökte undvika i vår studie. Generaliseringen uppstod 

när vi, som forskare, försökte se helheten med hjälp av delarna. Skulle vi använt oss av hermeneutiken 

så hade vi, enligt vår mening, blivit tvungna att generalisera. Ett annat problem som uppstod med det 

hermeneutiska tänkandet var att vi inte visste var ”helheten tog slut”. Alvesson & Sköldberg, 2008, 

berättar att intresset för helheten, inom hermeneutiken, genom åren försköts från intresset för den bok 

texten publicerats i till bokens författare (Alvesson & Sköldberg, 2008: 195). Det räckte alltså inte 

längre med att enbart intressera sig för boken som helhet utan även författaren måste betraktas som en 

helhet. Spiralen fortsätter sedan då det inte enbart går att se författaren som en helhet för hon är också 

en produkt av en annan kontext, som i sin tur är en produkt av en ny kontext o.s.v. ”I sista hand blir 

hela världshistorien den helhet till vilken man måste referera för förståelsen av en enskildhet.” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008: 195). Detta till trots så kan vi nå något som ligger bortom den 

beskrivning vilken vi får av informanterna. Vi kan inte lita till att deras beskrivning av den levda 

livsvärlden är den korrekta. En verklighet kan uppfattas på många olika sätt av olika personer och 

oftast finns det något underliggande (större eller mindre, d.v.s. helhet eller del) som påverkar det som 

sägs. 

 

Vi utformade intervjufrågorna på ett sådant sätt att det skulle underlätta vår kommande analys. Det 

krävdes av oss att vi hela tiden reflekterade och funderade över varför personen uttalade sig som han 

gjorde. Vi behövde sätta varje svar i samband med sin aktuella kontext. Hermeneutikens synsätt gav 
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oss inte den ytliga livsvärld som ett fenomenologiskt tänkande hade gjort, men vi kunde hitta de 

underliggande faktorer eller kontexter som personerna agerade i. 

 

4.2. Alternativa angreppssätt  

Här nedan har vi valt att presentera två alternativa angreppssätt. Vi reflekterade noga över vilket 

angreppssätt som passade denna studie bäst och anser därför att alla vi valde mellan borde förklaras 

och diskuteras, mer eller mindre.  

 

4.2.1. Kritisk teori 
Vi utformade inte våra intervjuer efter den kritiska teorins ramar. Men detta synsätt har ändå ett antal 

likheter med hermeneutiken. Kritisk teori menar bl.a. att det finns en orsak till att informanten uttalar 

sig som han gör, det finns en underliggande kontext.  

 

Alvesson & Deetz, 2000, skriver att en kvalitativ forskare måste, ur ett kritiskt teoretiskt perspektiv, 

pendla mellan två olika positioner när hon genomför en intervju. Den första positionen är den ”naiva 

humanisten” som antar att det finns en samling för-producerade känslor, upplevelser och kunskaper 

som forskaren, genom intervjuerna kan fånga. Den andra positionen är ”hyper-skeptisk” med idén om 

att intervjusituationen påverkar den intervjuade då det är en mycket speciell social situation. Det finns 

oskrivna regler för hur personer ska uppföra sig och vilket språk de ska använda i just sådana här 

speciella situationer (Alvesson & Deetz, 2000: 194 ff). Den kritiska teorin ser alltså en mängd olika 

problem med intervjusituationen. Detta till trots så anser man att den kvalitativa intervjun kan ge 

”[…]rich, imaginative indications of how a person may feel, think, reflect and tell an interviewer 

something valuable about what goes in the organization.” (Alvesson & Deetz, 2000: 195). 

 

Problemet med språket och den speciella sociala situationen försökte vi, som vi förklarat tidigare, 

minimera genom att intervjua ett antal personer som vi kände sedan tidigare. Vi har också, 

förhoppningsvis, undkommit ett annat problem som kritisk teori menar att intervjuer skapar. Nämligen 

problemet med att intervjupersonerna inte vågar, eller kan, säga vad de tycker och tänker när de 

befinner sig på en plats där andra informanter i samma ämne också befinner sig (Alvesson & Deetz, 

2000: 195). Exempelvis på en arbetsplats eller i en grupp med många World of Warcraft-spelare. Vi 

har ju använt oss av enskilda intervjuer framför fokusgruppsintervjuer för att kunna låta varje enskild 

individ lyfta fram sitt eget perspektiv. 
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4.2.2. Fenomenologi 

Vi har, som tidigare nämnt, inte använt oss av fenomenologins tankar i denna studie. Vi vill ändå 

presentera synsättet och förklara varför det inte passar.  

 

Fenomenologin grundades som filosofi av Edmund Husserl kring 1900. Fenomenologin intresserade 

sig från början för medvetandet och upplevelsen, men vidgades senare för att omfatta den mänskliga 

livsvärlden och inkludera människans kropp och handlande i en historisk kontext (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 41).  

 

Fenomenologin, inom kvalitativ forskning, är en term som litar till att förstå sociala fenomen utifrån 

studieobjektens egna synsätt. Man vill att aktörernas uppfattning och beskrivning av livsvärlden ska 

komma till tals (Kvale & Brinkmann, 2009: 42). Fenomenologin och Husserl använder sig av den 

fenomenologiska reduktionen, med detta menas att vi ”abstraherar från de reellt existerande objekten 

för att istället inskränka oss till idévärlden.” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 166). Om vi litat till 

fenomenologin hade vi stirrat oss blinda på det som informanterna beskrivit för oss. Fenomenologin 

vill förstå fenomen i den levda världen ur intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 

2009:43). Det hade uppstått problem för oss i den bemärkelse att vi inte kunnat vara säkra på att det 

som informanterna beskrivit speglat verkligheten.  

 

Kvale & Brinkmann skriver att den kvalitativa forskningsintervjun har en unik möjlighet att komma åt 

och beskriva den levda vardagsvärlden. Fenomenologin menar, som tidigare nämnt, att ”hela den 

vetenskapliga världen bygger på världen som den direkt upplevs…” (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). 

Detta är anledningen till att vi presenterar fenomenologin i detta avsnitt. Det är ett intressant synsätt 

men kan inte nå den underliggande förklaringen till varför saker och ting upplevs som de gör. 

 

4.3. Urval och kontakt med fältet 

Det går alltid att diskutera hur många personer som behövs intervjuas. Kvale & Brinkmann skriver: 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 129). Hur många personer vi behövde för att svara på våra frågeformuleringar var 

svårt att fastställa. Vi hade inte tillräckligt med tid för att genomföra en större mängd intervjuer, men 

ville ändå sträva efter att göra ett så stort antal som möjligt. Vårt resonemang gick ut på att hellre 

intervjua för många än för få. Kvale & Brinkmann skriver också att vanliga intervjustudier brukar ha 

ca 15+/-10 intervjuer. Antalet skiftar givetvis beroende på den tid och de resurser som finns 

tillgängliga (Kvale & Brinkmann, 2009: 130). Med detta i åtanke så valde vi, som sagt, att intervjua 8 

personer. För att underlätta kontakten med fältet så intervjuade vi fem personer som vi, sedan tidigare, 
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känner och använde oss av deras kontakter i WoW för att nå de andra tre. Vi funderade länge på om 

våra vänner var bra att använda i en sådan här studie. Fördelarna vägde, enligt oss, till slut tyngre än 

nackdelarna. Den största fördelen med att vi intervjuade våra vänner var att situationen inte blev stel 

och formell. Vi märkte tydligt skillnaden på intervjuerna gjorda hos de vi inte kände och de vi kände. 

Vi ansåg även att detta problem löstes bra med tanke på att vi inte enbart intervjuade vänner till oss.  

 

En annan viktig aspekt vi blev tvungna att reflektera över var könsfördelningen hos våra 

intervjupersoner. Alla åtta var män, det hade givetvis varit bättre att åtminstone fått intervjua en 

kvinna som spelar World of Warcraft. Problemet var att varken vi eller våra vänner kände någon 

kvinna som spelade WoW och var bosatt i närheten av Halmstad. Den geografiska avgränsningen 

spelade en väldigt stor roll då vi varken hade ekonomi eller fordon för en längre resa. Alternativet 

hade varit att hitta en kvinna via chatten i spelet och sedan skicka en enkät med frågor, via mejl, som 

hon hade fått svara på. Problemet med enkäten är att svaren oftast inte blir personliga utan väldigt 

ytliga och formella, d.v.s. raka motsatsen till de svar vi sökte med denna studie.   

 

4.4. Metodval 

Enskilda kvalitativa intervjuer ansåg vi vara bäst lämpade för denna studie då de, i motsats till en 

fokusgrupp, inte kräver andra människor i samma rum vilket kan leda till att ett fåtal personer tar upp 

mer plats och varje individs tankar och åsikter inte kommer fram. Detta p.g.a. rädsla för att göra bort 

sig eller att de andra i gruppen inte delar samma åsikter (Wibeck, 2000: 129).  

 

Den kvalitativa studie vi utförde involverade, som redan beskrivet, personliga intervjuer samtidigt som 

vi observerade intervjupersonens ansiktsuttryck, gester etc. Detta gjordes genom de frågor vi ställde 

och med hjälp av en videokamera som kunde fånga reaktioner som vi vid intervjutillfället missade 

eller valde att ignorera för stunden (Aspers, 2007: 134). En personlig intervju gav oss möjligheten att 

komma nära inpå personen ifråga. Vi kunde ställa frågor direkt till personen och, om tillfälle gavs, 

ställa följdfrågor för att skapa en djupare förståelse i det som berättades. Detta var en stor fördel för 

oss som forskare då svaren inte blev ytliga och korta. Med tanke på att vi intresserade oss för 

utövarnas resonemang kring sociala interaktioner, så ansåg vi att den kvalitativa intervjun vägde 

mycket tyngre än den kvantitativa. Aspers påpekar dessutom att valet av metod även sker baserat på 

hur situationen ser ut på fältet (Aspers, 2007: 79). Fältet ska alltså vara mottagbart för den metod vi 

valde. En intervju kombinerad med observation ansåg vi ta minst av intervjupersonernas tid, vi 

inkräktade inte någon längre tid på deras fritid.  

 

Problemet vi ställts inför om vi enbart använt oss av intervjuer för att se hur utövare av World of 

Warcraft resonerar kring sociala interaktioner var att människor ofta säger att de gör en sak och sedan 
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gör en annan (Aspers, 2007: 109). Detta kan ha många olika orsaker, man kan ha glömt vad man 

gjorde eller så skäms man för det man gör. Att kunna observera personerna samtidigt som de fick 

berätta vad de gjorde och gjort gav oss möjlighet att både falsifiera och verifiera många påståenden. 

Observationer var användbara för oss när vi skulle tolka och analysera det material vi samlat på oss i 

samband med intervjuerna. Vi studerade våra intervjupersoner när de spelade under en kväll, samtidigt 

som vi ställde frågor till dem om vad de gjorde och varför de gjorde si och så. Det gav oss en större 

inblick i hur det sociala livet verkligen ter sig online (Aspers, 2007: 104). Det blev på så sätt enklare 

för oss att följa med i intervjupersonernas resonemang och vi kunde samtidigt reflektera över huruvida 

vår uppfattning av det sociala livet överensstämmer med World of Warcraft-spelarnas. Vi kom att 

kombinera observationerna och intervjuerna vilket gav oss möjligheten att spara tid under denna del i 

vårt arbete. 

 

Även om en fokusgrupp har nackdelar då exempelvis personer inte får eller vågar komma till tals, så 

finns det flera fördelar. Deltagarna i en fokusgrupp kan genom att medverka få nya erfarenheter då de 

själva blir medvetna om problemområden som påverkar dem både direkt och indirekt (Wibeck, 2000: 

126). Ur ett kvalitativt perspektiv så kan fokusgrupper ge möjligheten till att upptäcka nya vinklar av 

frågeställningen som individen inte kanske tidigare har reflekterat över. Vi förberedde oss för 

situationer likt denna genom att studera spelet och studier som tidigare gjorts på området. Detta gjorde 

att vi kunde hjälpa intervjupersonerna med utveckling av synpunkter och komma med nya aspekter. 

Fokusgrupper ger också ett djup och en kontext som forskaren använder sig utav när hon skall 

fördjupa sig i varför människor tycker och tänker på ett visst sätt. Fokusgruppen ger också forskaren 

möjlighet att tolka det som sägs och på så sätt skapa sig en förståelse varför det är som det är (Wibeck, 

2000: 127).  

 

Kvantitativa undersökningar så som surveyundersökningar har, likt de övriga forskningsmetoderna, 

både för- och nackdelar. Fördelen med denna typ av undersökning är att forskaren kan samla in en stor 

mängd data under en kort period av tid. Den insamlade datan står sedan som en generell beskrivning 

av den undersökta gruppen. Nackdelar med en surveyundersökning är att data som samlats in inte ger 

en fördjupad kunskap utan är väldigt ytlig och opersonlig. Denna typ av undersökningar får in en stor 

mängd data men eftersom frågorna är generella och inte personliga så blir svaren lika så (Schröder, 

2003: 206ff). Det är med andra ord inget vi behövde använda oss av i denna studie. 

 

4.5. Kvalitativa intervjuer 

Våra intervjuer var semistrukturerade, med detta menas att vi använde oss av ett manus med 

förberedda frågor som vi under intervjutillfället hade möjlighet att utveckla (Aspers, 2007: 137). 

Anledningen till att vi valde denna typ av intervju var att vi ville beröra speciella områden och inte låta 
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intervjupersonerna glida in på ämnen som vi inte valt att studera. Vi ansåg att risken för att 

intervjupersonerna kommer in på beroendeaspekten var alltför stor. Vi kunde således inte låta samtalet 

flyta över på andra aspekter av detta aktuella ämne.  

 

Om vi exempelvis använt oss av en tematiskt öppen intervju så hade vi, under intervjutillfället, satt 

teorin ”inom parantes” (Aspers, 2007: 137). Detta hade, enligt oss, inte varit att föredra då vår studie 

är väldigt beroende av våra teorier. Ett annat alternativ hade varit att utnyttja den strukturerade 

intervjun, men detta hade blivit för strukturerat och enbart byggt på vår förförståelse och våra 

fördomar.  

 

”Ett misstag som nybörjare gör är att de i förväg tänker ut en rad olika frågor och vad 

personer eventuellt kommer att svara. Med detta som bas har de producerat ett helt batteri 

med frågor som avlossas mot ’intervjuoffret’ i en rak följd. Detta angreppssätt innebär att 

man har en förutfattad mening om vad personer kommer att svara, vilket grundar sig på 

intervjuarens egen förförståelse eller teori.” (Aspers, 2007: 134). 

 

Denna typ av intervju blir mer eller mindre en enkät som forskaren läser upp för intervjupersonen. Det 

blir väldigt enkelt för forskaren att genomföra intervjun och sammanställa samt tolka det material som 

hon samlar på sig. Det är däremot näst intill omöjligt att komma åt meningsnivån d.v.s. hur 

intervjupersonerna tänker, vad som är viktigt för dem, hur de agerar med mera. Metoden är lämplig att 

använda när man gör en studie som ska samla information för att senare kvantifieras (Aspers, 2007: 

137). Detta är med andra ord inget som intresserade oss då vi ville se hur utövare av World of 

Warcraft interagerar och agerar samt vad de tycker och tänker. 

 

Den semistrukturerade intervjun förutsatte, som sagt, att vi gjorde ett manus där vi presenterade ämnen 

vi ville beröra och förslag på frågor som vi kunde ställa vid intervjutillfället. Vi kunde sedan, under 

intervjun, välja vilka frågor vi ville ställa och även improvisera nya frågor som dök upp under 

intervjuns gång. En intervju skiljer sig åt när det gäller öppenheten om syftet. Som forskare kan du 

antingen välja att presentera syftet innan intervjun börjar eller vänta med det tills alla frågor är ställda 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 146). Vår studie förutsatte att vi presenterade syftet innan intervjun då vi 

inte ville att intervjupersonerna skulle komma in på andra spår än de vi ville belysa. Det finns ju, som 

tidigare nämnt under inledningen, en pågående debatt om dataspelsberoende i media. Denna debatt 

skulle mycket väl kunnat påverka intervjupersonernas sätt att svara och agera. Vi ville försöka undvika 

detta bl.a. genom en tydlig presentation av syftet innan intervjuns start. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann kan en intervjufråga bedömas med hänsyn till både en tematisk och en 

dynamisk dimension. Den tematiska dimensionen syftar till kunskapsproduktionen och den dynamiska 
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till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. ”Tematiskt relaterar frågorna sig till intervjuns 

’vad’, till de teoretiska föreställningarna om forskningsämnet och till den följande analysen av 

intervjun” (Kvale & Brinkmann, 2009: 147). Dessa frågor är forskningsfrågor, d.v.s. de vi forskare 

formulerar för att kunna svara på vår problemformulering utifrån våra teorier. Vad behöver vi veta för 

att studien ska ha validitet? En teoretiskt bra tematisk forskningsfråga behöver inte vara en bra 

dynamisk intervjufråga. ”Dynamiskt hänför frågorna sig till en intervjus ’hur’[…]” (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 147). Dynamiska frågor bör stimulera till en positiv interaktion, hålla samtalet 

flytande och få intervjupersonen att tala om sina upplevelser och känslor. Frågorna ska vara korta och 

inte innehålla akademiska begrepp, frågorna ska göra så att forskaren ”hamnar på samma nivå” som 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009: 147). 

 

Kvale och Brinkmann föreslår att forskaren ställer upp forskningsfrågorna till intervjun i en spalt och 

intervjufrågorna i en annan. De menar att forskningsfrågorna kan behöva flera intervjufrågor för att 

kunna besvaras (Kvale & Brinkmann, 2009: 147 ff). Eftersom en forskningsfråga är formell (tematisk) 

så formulerar forskaren underfrågor som inte är formella (dynamiska) och kan ställas till 

intervjupersonen. Dessa dynamiska underfrågor ska hjälpas åt att besvara den tematiska 

forskningsfrågan.  
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Våra intervjufrågor var korta och enkla, det finns en mängd olika typer av intervjufrågor men vi 

presenterar enbart de vi använde oss av.  

 

”Inledande frågor” Detta är frågor vi inledde intervjun med och tillät intervjupersonen att återge en 

berättelse ur sina egna tankar. Exempel på fråga vi ställde: ”Hur upplevde du WoW första gången du 

spelade det?” 

 

”Uppföljningsfrågor” Som det går att utläsa av namnet så är detta frågor som följer upp det 

intervjupersonen talat om under första typen av frågor. Vi försökte att använda oss av tystnaden så 

mycket som möjligt, detta för att låta intervjupersonen fundera i lugn och ro. 

 

”Specificerande frågor” Vi har tidigare genomfört ett antal intervjuer och lärt oss att 

intervjupersonerna gärna börjar tala i allmän form, därför använde vi oss av specificerande frågor. 

Dessa frågor använde vi för att få intervjupersonen på rätt spår och tala ur egen synvinkel istället för 

att använda en påstådd allmän uppfattning. Exempel på fråga vi ställde: ”Hur gjorde du när du blev 

nekad medlemskap i gemenskapen?” 
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”Direkta frågor” Frågor som dessa bör ställas i slutet av intervjun för att låta intervjupersonen tala till 

punkt om de aspekter han/hon väljer att lyfta fram. Var det någon aspekt vi ansåg att intervjupersonen 

missat så ställde vi en direkt fråga angående just den aspekten. Exempel på fråga vi ställde: ”Frågar 

du vänner online om hjälp för något som sker IRL?” 

 

”Strukturerande frågor” Detta är nödvändigtvis inte några frågor utan mer uppmaningar. Vi, som 

forskare, ansvarar för att intervjun blir användbar och flytande. Vi fick således säga ifrån när vi ansåg 

att ett ämne var uttömt och vi ville belysa ett nytt. 

 

”Tolkande frågor” Som namnet avslöjar så är detta frågor som syftar till att bekräfta (eller falsifiera) 

den tolkning forskaren gör av intervjupersonens svar. Exempel på fråga vi ställde: ”Du menar alltså 

att det finns ett problem med elitspråket?” (Kvale & Brinkmann, 2009: 150 ff).  

 

”Indirekta frågor” Vi har även använt oss av denna typ av frågor som vill få svar på vad 

intervjupersonen tror att exempelvis allmänheten har för uppfattning om interaktionen i spelet. Detta 

gjordes enbart för att kunna hitta underliggande tankar och funderingar kring spelet. Vi hade 

förhoppningar om att denna typ av frågor kunde hjälpa oss i analysdelen.  

 

4.6. Fältstudier/deltagande observationer 

Vår fältstudie utfördes, som tidigare nämnt, i samband med intervjutillfällena. Detta gjorde att båda 

metoder kompletterade varandra, en fråga kunde ställas för att öka förståelsen i vad som skedde under 

observationen. Enligt Aspers så bör forskaren vara integrerad i fältet, men inte för integrerad. Detta för 

att minimera risken för påverkan från forskarens närvaro (Aspers, 2007: 105 ff). I vår studie valde vi 

att enbart genomföra deltagande observationer hos de intervjupersoner vi känner sedan tidigare. På så 

sätt fick vi förhoppningsvis ärliga och intuitiva svar, uttalanden och handlingar. De personer vi 

observerade kände sig förhoppningsvis bekväma med oss och använde inte ett annat språk eller 

agerande för att vi var närvarande. Vi hade självklart kunnat göra deltagande observationer i samband 

med de intervjuer vi gjort med personer som för oss är främlingar. Vi tror dock att vår påverkan på 

situationen hade varit för stor och agerandet hos dessa personer hade inte gett studien något 

användbart material. 

 

Våra observationer dokumenterades med hjälp av en videokamera. Det går alltid att diskutera 

videokamerans inverkan på intervjusituationen, men vi ansåg att den inte borde påverka beteendet hos 

intervjupersonerna då videokameror och annan form av bilddokumentation idag är väldigt vanligt 

förekommande. Denna teknik gav oss många fördelar, bl.a. så kunde vi återgå till intervjutillfället både 
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bildligt och ljudligt när vi tolkade och analyserade materialet. Vi fick på så sätt möjlighet att göra nya 

tolkningar än de som direkt gjordes vid observationen (Aspers, 2007: 107).  

 

4.7. Observation, felkällor & källkritik 

Vi har utfört åtta stycken intervjuer med män i åldrarna 20-25, 7 av dem studerade och en arbetade på 

reklambyrå. 6 av dem var i ett förhållande och 4 av de 6 bodde tillsammans med sin partner. Vi ville 

självklart intervjua lika många män som kvinnor för att få åsikter från båda könen, men våra försök att 

hitta kvinnor som var villiga att ställa upp visade sig vara väldigt problematiskt då vi inte kunde 

lokalisera några, varken genom vänner eller via mejl. Från början hade vi, som tidigare nämnt, 

planerat in intervjuer med 10 personer men två av dem fick förhinder och kunde inte delta. Utav de 

åtta så kände vi fem st. sedan tidigare och de resterande tre var för oss okända. Intervjuerna bedrevs 

hemma hos våra intervjupersoner så att de skulle känna sig mer bekväma med situationen då vi anser 

att, som vi tidigare har beskrivit, WoW inte är ett fullt accepterat ämne att diskutera ute i allmänhet. 

  

Vid intervjutillfället var intervjupersonerna förberedda på att de skulle bli filmade och vissa hade 

därför gjort i ordning håret och klätt upp sig lite mer än nödvändigt. Detta trots att vi påpekade för 

dem att vi som forskare var de enda två som skulle se videoklippet i efterhand för att lättare kunna 

observera deras gester, ansiktsuttryck etc. Fördelar med att använda videokameran var att vi både 

spelade in det som sades och hur personen reagerade. Nackdelarna med att filma våra intervjupersoner 

var att alla inte agerade som de vanligtvis brukar utan istället var mer tydliga i sitt språk och lugna 

med sina gester. Vi vet, i enfald av deras vänner, hur de filmade personerna agerar och uttrycker sig i 

vanliga sociala situationer och kan på så sätt jämföra med det beteende som intervjusituationen 

framtvingade. Om det var intervjusituationen i sig eller videokameran är alltid diskuterbart, men när 

kameran stängdes av så slappnade informanterna av och deras vardagliga beteende gick att urskönja.    

.  

De personer vi inte kände spelade vi in, med deras medgivande, på en bandspelare för att senare kunna 

transkribera vad som sades under intervjun. Eftersom vi meddelat i förväg att vi skulle använda oss av 

en bandspelare så minskade risken att de skulle känna sig obekväma eller nervösa. Vi informerade 

också att inspelningarna enbart skulle användas av oss när vi skulle föra över vad som hade sagts till 

skriven text. Vi gjorde på detta sätt då våra intervjupersoner inte skulle behöva känna någon eventuell 

nervositet för att deras röster skulle spelas upp inför andra personer. 

 

4.7.1. Intervjutillfällen 

Nästan alla våra intervjupersoner bemötte oss med en gråstämning i deras hem då persiennerna var 

nerdragna och en instängd lukt låg i luften. Några utav de som visste att de skulle bli videofilmade 
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hade duschat och gjort sig i ordning. Utifrån våra personliga erfarenheter av dessa personer så kunde 

vi anta att det var för vår skull de hade snyggat till sig lite extra.  

 

De som var mer erfarna WoW-spelare tog självmant tag i taktpinnen och började prata om ämnet i sig 

utan att vi hade ställt några direkta frågor. Detta gav oss dels mer information men samtidigt så kunde 

vi styra deras tempo med att ställa våra frågor i de pauser intervjupersonerna tog då de pratat färdigt 

om något speciellt med spelet eller en speciell händelse. Många svar vi fick ifrån våra intervjupersoner 

började vid en enskild händelse i spelet men utvecklades snabbt till en lång och detaljerad beskrivning 

av det som hänt, så att vi kunde sätta oss in i personens egen situation vid händelsetillfället.  

 

Flera av de händelser och event som äger rum i spelet skulle enligt våra intervjupersoner aldrig kunna 

äga rum i det verkliga livet då svenskar är för tillbakadragna och blyga. Alla kunde gemensamt hålla 

med om att när de loggar in som sin karaktär agerar på ett annorlunda sätt. 

 

De flesta intervjupersoner var inte inloggade i spelet när vi kom men frågade snabbt om vi ville att de 

skulle spela under tiden eller om detta hade en dålig påverkan på intervjun. För oss underlättade det 

om de spelade så vi kunde observera deras gester och liknande, ingen av intervjupersonerna hade 

något emot detta.   

 

Intervjusituationerna med de personer som vi inte kände personligen skildrade sig tydligt då 

personerna, till att börja med, var väldigt blyga och inte säkra på hur de skulle formulera sig för att få 

fram sitt budskap. Även de som för oss var främlingar hade gjort sig i ordning, vi kan dock inte med 

säkerhet säga att det var för vår skull de hade snyggat till sig eller om det bara var en rutin i deras 

vardag. 

5. Analys/Resultatredovisning 

Vi har analyserat materialet genom att dela upp det i våra forskningsfrågor och sedan presentera olika 

teman för att diskutera dessa i samhörighet till forskningsfrågorna. Detta för att underlätta vårt 

analytiska arbete och minimera risken att vi missar intressant information. Spelet bygger inte på att 

personen som utövar det ska vara en mästare på datorer, utan snarare på ett gemensamt intresse hos 

alla som utövar det. Vi vill även påstå att World of Warcraft är ett spel som, av många, används som 

en alternativ livsvärld, en livsvärld där du kan träffa nya vänner och interagera med människor du 

aldrig träffat. 
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5.1. Hur resonerar World of Warcraft användare kring sina sociala 

interaktioner i spelet? 

Vi har under denna rubrik valt att presentera de teman som är intressanta för ovanstående 

forskningsfråga. De teman som presenteras har vi diskuterat ur två utgångspunkter; guild och övriga 

spelet (World of Warcraft). 

 

5.1.1. Kommunikation i World of Warcraft  

Kommunikationen som utövas i World of Warcraft, av våra intervjupersoner, är dialogisk d.v.s. 

tvåvägskommunikation. Thompson kallar denna typ av kommunikation för medierad interaktion, 

interaktion som sker med hjälp av ett tekniskt medium. Denna form av interaktion minskar 

mångfalden av signaler i kommunikationen då man inte kan se varandras gester och ansiktsuttryck 

(Thompson, 1995: 109 ff). Denna teori är något föråldrad i ämnet, men ger oss ändå en väldigt bra 

grund då vi funnit att spelet World of Warcraft hela tiden söker nya vägar att kringgå problemen med 

denna typ av interaktion. Precis som Nick Yee, i sin studie, menar att spelets utformning framtvingar 

gemenskap så menar vi att denna gemenskap framtvingar nya kommunikationsformer. Att döma av 

våra intervjupersoners svar så skapas det hela tiden nya krav på förbättrad kommunikation spelare 

emellan. De personer vi tillfrågat föredrar den interaktion som de utövar i verkliga världen med sina 

vänner. Detta beroende på att det, som vän 4 uttryckte det: ”[…]är trevligare att se dem man pratar 

med.” (Vän 4, 2009-12-05). Tittar vi på utvecklingen av den datormedierade kommunikationen 

överlag så ser vi att den har gått från att skriva, via att höra och tala, till att kunna se och prata med 

varandra. Det sista steget ligger inte långt borta från World of Warcraft. Efterfrågan på att kunna se 

alla utövare av spelet är förmodligen, i dagsläget, inte speciellt stor men kan komma att bli i en 

framtid. Våra intervjuer har visat på att möjlighet till kommunikation med spelare över hela världen är 

en stor bidragande orsak till att man spelar. Därför tror vi att kravet på fungerande och användbar 

kommunikation kommer att fortsätta spelets utveckling.     

 

Vi kan också se på detta med en annan, men liknande, synvinkel. Thompson diskuterar nämligen den 

form av interaktion vilken han kallar ”interaktion ansikte mot ansikte” och menar att utövare av denna 

interaktion hela tiden arbetar med att läsa av och studera signaler som sänds från den andra personen 

(Thompson, 1995: 109). Som ovan nämnt så förlorar den medierade interaktionen möjligheter till att 

sända dessa signaler. Möjligt är därför att våra intervjupersoner föredrar interaktionen i verkliga 

världen, d.v.s. interaktion ansikte mot ansikte, för att man fortfarande kan läsa av den man 

kommunicerar med. Våra intervjupersoner uppfattar det möjligtvis svårt, eller omöjligt, att läsa av 

någon som man inte kan se.  
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5.1.2. Kommunikation i guild 

Inom guilderna existerar det oftast egna hemsidor som redovisar för en mängd kommunikation, både 

envägs- och tvåvägskommunikation. De personer som är guildleaders skriver om vilka regler och 

normer som gäller för medlemmarna i guilden. De lägger även upp strategier för kommande uppdrag 

som de övriga medlemmarna kan ta del av, kommentera och diskutera. På hemsidorna brukar det ofta 

finnas kalendrar med uppdragsdagar inplanerade i flera veckor i förväg. Under våra intervjuer fick vi 

veta att det var väldigt viktigt att både vara med och diskutera angående kommande uppdrag, 

exempelvis hur den skulle genomföras, vem som skulle göra vad etc. Det var också väldigt viktigt att 

delta i det uppdrag som spelaren ifråga anmält sig till. Om en spelare anmält sig och sedan inte 

närvarat fick det konsekvenser i form av exempelvis uteslutning från nästa uppdrag. Om en spelare vid 

upprepade tillfällen inte deltog så kunde han/hon bli sparkad ur guilden. 

 
Den kommunikation som utövas inom guilden är också oftast mer personlig och öppen än den som 

sker med spelare som inte är medlemmar av guilden. Våra informanter berättade att samtal som inte 

handlade om själva spelet oftast förekom i guilden. Detta är kanske inte så konstigt då en guild är en 

grupp av personer som hjälper varandra som vänner. Även om man inte känner alla i sin guild så är det 

en gemenskap där alla hjälper och ställer upp för varandra. Intervjupersonerna var enade om att genom 

guilden så fick man fler vänner som kunde hjälpa en i spelet och även med frågor som gällde den 

riktiga världen. Vän 1 berättar exempelvis om när han fick hjälp, av en annan medlem i guilden, med 

att översätta text som han inte förstod i sin kurslitteratur. 
 

5.1.3. Gemenskap 

Gemenskap är ett begrepp som diskuteras flitigt av Wellman och Gulis. De vill att forskaren ska 

försöka hitta en balansgång mellan den äldre definitionen av gemenskap och den nya som växt fram i 

den virtuella världen (Dahlgren (red), 2002: 154). När våra intervjupersoner talade om gemenskap i 

den virtuella världen så var det alltid med en positiv inställning. Alla intervjupersoner hade fått 

känslan av att World of Warcraft var ett utmärkt verktyg till att skaffa nya vänner och bli medlem i en 

gemenskap. 

 

5.1.3.1. Gemenskap i World of Warcraft 

Våra informanter kände en stark gemenskap med övriga spelare pågrund av det delade intresset i 

spelet. Vän 4 uttryckte detta genom att säga:  
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”Det bästa med människorna i spelet är att alla delar ett gemensamt intresse och man har 

därför aldrig svår att prata med någon. Man kan självklart prata om nästan vad som helst, 

men det går alltid att falla tillbaka på intresset för spelet.” (Vän 4, 2009-12-05) 

 

De flesta vi intervjuade ansåg att WoW hade gett dem möjligheten att skapa en kontakt med 

människor runt hela världen grundat på just ett dataspel som alla utövade. Precis som Wellman och 

Gulis menar så krävs det ingen speciell bakgrund eller erfarenhet för att delta i gemenskapen. Det är 

enkelt att interagera med människor när de inte bryr sig om hur du ser ut eller vad du gjort tidigare. 

Likt den riktiga världen så kan man förlora kontakt med sina vänner i spelet. Men också likt den 

riktiga världen är det lätt, om inte lättare, att hitta nya spelare som de, efter en viss tid, kan betrakta 

som vänner.  

 

Det är intressant att titta på vad intervjupersonerna klassade som vänner. Varje gång de talade om 

vänner i spelet så jämförde de med vad en vän i verkliga livet är för något. Vi tror, precis som Nick 

Yee, att spelets kommunikativa utformning har skapat en känsla hos utövarna att denna virtuella värld 

är ett utmärkt komplement till den verkliga världen. De olika kommunikationsformerna (chatt, mail, 

guildchatt etc.) finns i spelet för att underlätta interaktionen för utövarna. Den interaktionstyp som 

används mest frekvent i den verkliga världen är ”interaktion ansikte mot ansikte”. Som vi tidigare 

beskrivit, och som namnet antyder, så handlar detta om interaktion som sker mellan personer i samma 

tid och rum. Denna typ av interaktion är givetvis svår att genomföra i en virtuell värld där spelarna 

sitter på olika platser runt om i hela världen. Försök att efterlikna denna typ av interaktion görs dock, 

enligt oss, med hjälp av ovan nämnda kommunikationsverktyg. Vi anser att kommunikationstyperna 

finns där för att underlätta skapandet av olika gemenskaper, eller som Yee uttrycker det: ”random acts 

of kindness” (http://www.nickyee.com/daedalus/archives/000429.php?page=2).  

 

Vår första intervjuperson, Vän1, berättade för oss att han hade lärt känna vänner genom WoW som 

han vid ett senare tillfälle träffade IRL. Deras första möte tog plats i oktober 2006 och de har träffat 

varandra vid upprepade tillfällen sedan dess. 

 

”Jag började spela med en snubbe jag kände sedan tidigare, IRL. Vi gjorde lite uppdrag 

med ett gäng som tyckte vi var bra gubbar och snackade ganska mycket med oss. Man 

kunde ju höra deras röster och skaffa sig en bild av dem. Vi blev bättre polare med dem 

och de bjöd med oss till ett lan i Stockholm med massa människor. Det var jävligt roligt att 

träffa dessa personer man bara hört via lurarna tidigare, nu kunde man sätta ett ansikte på 

dem.” (Vän 1, 2009-12-03) 
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Vän 1 beskrev även hur väl han ansåg att han kände personerna innan han ens träffat dem. Han 

berättade att han under denna tid spelade flera timmar om dagen, dessa timmar innefattade ständig 

interaktion med dessa personer. Det ledde således till att han ansåg sig själv känna vännerna online 

bättre än vännerna i verkliga världen. När han sedan träffade ”onlinevännerna” i verkliga världen, för 

första gången, så var de redan väldigt bra kompisar. De hade inga som helst problem med att prata 

med varandra eller skoja om varandras utseenden, ovanor eller liknande.  

 

När man inleder vänskaper på detta sätt så kan det uppstå problem när personerna senare träffas 

ansikte mot ansikte, även om det enligt vän 1 inte gjorde det här. Thompson menar bl.a. att medierad 

kommunikation tappar signalmöjligheter (Thompson, 1995: 109). För alla människor och även utövare 

av World of Wacraft så är inte detta en förlust utan snarare en vinst. För att förklara vad vi menar kan 

vi koppla till Goffmans teori om att vi antar olika masker för att delta i en gemenskap. Goffman menar 

att personer försöker skapa nya personligheter för att passa in i den nya gemenskapen, man försöker 

anamma den nya gemenskapens jargong (Goffman, 1959: 16 ff). Detta bör vara mycket enklare när de 

andra personerna inte kan läsa av personens signaler, när det sedan blir dags att mötas ansikte mot 

ansikte så kan det uppstå en krock. Det intressanta är att detta inte sker enligt vän 1, antingen har han 

varit lyckligt lottad eller så sker inte dessa krockar speciellt ofta. De nya formerna av gemenskap har 

kanske lärt sig att arbeta runt problemet? 

 

Vän 1:s beskrivning av World of Warcraft som ett socialt medium stämmer mycket bra överens med 

de resultat som presenterats utav Cole och Griffiths i deras kvantitativa studie om MMORPGs. Den 

visar bl.a. att 75 % av de tillfrågade MMORPG-spelarna blivit goda vänner med någon annan i spelet 

(http://psychcentral.com/news/2007/08/22/1-in-3-world-of-warcraft-players-attracted-to-one-another). 

Våra intervjupersoner är dock delade i denna fråga, vissa anser sig använda spelet för att skaffa nya 

vänner, medan andra endast spelar för spelandets skull. Hade vi räknat procent så hade våra siffror inte 

stämt speciellt bra överens med Coles och Griffiths, men vi ser ändå att möjligheten finns där och att 

den utnyttjas av vissa.  

 

Vi tror att sökandet av nya vänner skiftar beroende på hur mycket man spelar WoW och hur många 

vänner man har sedan tidigare som spelar spelet. Av de vi intervjuade så var de som inte hade så 

många vänner i verkliga världen som spelade World of Warcraft mer intresserade av ny vänskap än de 

som hade det. Här återkommer vi till Nick Yees resonemang om att spelets utformning ”tvingar” 

spelarna att söka sig till en grupp eller gemenskap. Vi kan även likna resonemanget med Jakobssons 

och Tylers påstående att de som redan har vänner som spelar får en fördel gentemot de andra. Känner 

du någon som redan spelar så kan du automatiskt bli introducerad för andra i spelet, ”En vän till X är 

en vän till mig” (http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Jakobsson.pdf). Behovet av att skaffa nya 

vänner blir med andra ord inte lika stort då det nästan sker automatiskt. 
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Den allmänna chatten är ett kommunikationsverktyg som tillåter spelarna att diskutera och 

kommentera det mesta. Det krävs oftast att chatten bedrivs med engelska ord då ingen ska känna att de 

inte förstår eller hänger med i vad som sägs och diskuteras. Om våra intervjupersoner skulle komma 

med i en grupp där t.ex. tyska eller franska talas så skulle man snabbt känna sig vilsen och irriterad på 

de andra då man inte förstår vad som sägs. Detta skulle leda till ett utanförskap och en form av virtuell 

mobbing. Många i spelet använder sig även av elitspråket vilket kan vara komplicerat för vissa men 

samtidigt underlättar för många, då de exempelvis inte är helt säkra på den korrekta stavningen av 

ordet på engelska.  

 

Elitspråket kan även fungera som en typ av jargong i gemenskapen. Främling 2 berättade för oss om 

hur han ett par gånger uppfattat personer som inte vet hur de ska använda sig av elitspråket: 

 

”De som inte vet hur man använder språket rätt går det inte att spela med. Jag undviker att 

göra raids med dem för man vet ju att de förmodligen inte kan spela överhuvudtaget. De är 

riktiga noobs och man vill inte att de ska förstöra hela raiden.” (Främling 2, 2009-12-05) 

 

Att en noob (se lexikon) försöker att använda sig av ett språk som han/hon inte behärskar går, enligt 

Goffman, att se som ett försöka till att anknyta till gemenskapen. Goffman menar att när man söker sig 

till en ny gemenskap så stjäl man deras sociala krets. Man försöker alltså att anamma den jargong och 

de normer som existerar i den önskade gemenskapen (Goffman, 1959: 16ff). Det är viktigt att 

medlemmarna av gemenskapen verkligen uppfattar den nya individen som en kunnig och likasinnad 

för att han/hon ska mottas (Goffman, 1959: 25). I detta fall har givetvis nybörjaren misslyckats med att 

välkomnas i gemenskapen. De flesta personer vi intervjuade sa att elitspråket inte var ett krav i spelet, 

men att det underlättade. Det intressanta är att alla dock påpekade att en spelare var ”noob” om han 

inte kunde hantera elitspråket på rätt sätt. Malin Sveningsson skriver bl.a. i Dahlgrens antologi att 

språket inom en grupp både fungerar som ett verktyg för att skapa gemenskap inom gruppen och som 

en mekanism för utestängande (Dahlgren (red), 2002: 113). Elitspråket måste således betraktas som en 

viktig jargong eller norm i World of Warcraft. 

 

Samtidigt som elitspråket kan anses vara en viktig del i socialiseringsprocessen så har våra 

intervjupersoner aldrig råkat ut för att själva bli ”virtuellt mobbade” p.g.a. deras okunskap i 

elitspråket. Alla intervjupersoner har bara positiva saker att nämna om deras eget intåg i spelet. 

Främling 1 berättar bl.a. att han, redan första gången han spelade, träffade personer som ville prata 

med honom och hjälpa till. Vi kan tolka detta på ett antal olika sätt, givetvis så kan vi lita på att allt 

verkligen är en dans på rosor och alla är väldigt hjälpsamma. Vi litar i så fall till den fenomenologiska 

traditionen och stirrar oss blinda på att allt som informanterna säger är sant och speglar deras livsvärld. 
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Men om vi ska vara kritiska och anknyta till det hermeneutiska tänkandet så kan vi finna andra 

förklaringar. Först och främst så har våra intervjupersoner själva påpekat att de inte alltid är så trevliga 

och hjälpsamma mot nybörjarna. Dessutom, om vi använder oss av hermeneutiken, så kan deras 

påstående om att alla är väldigt trevliga gå att diskutera då dessa påståenden bör vara en produkt av 

den kontext de agerar i. Med andra ord så kan deras svar vara påverkade av den debatt som pågår i 

media angående dataspelsberoende. Intervjupersonernas svar kan speglas av vad alla World of 

Warcraft-spelare vill att allmänheten ska tro och uppfatta om spelet. Utövare av World of Warcraft vill 

troligen att spelet ska framstå i positiv bemärkelse och som ett socialt medium. Det är därför mycket 

troligt att våra informanter har påverkats och säger enbart saker som får WoW att framstå som ett 

mycket socialt och attraktivt onlinespel.   

 

En komisk beskrivning av sociala interaktioner i spelet beskrevs av vän 3, som på julafton 2008 

loggade in för att kolla om det hade hänt något intressant med hans konto. När han gick in i ett 

värdshus i den virtuella världen så såg han flera andra spelare som satt i en ring runt en annan person 

som berättade en julsaga. Vän 3 var inte sämre än att han anslöt till cirkeln och satt i närmare 20 

minuter och lyssnade på berättarens saga, som enligt honom var väldigt bra och intressant. Efter 

sagostunden anslöt de upp i ett s.k. tåg då de ställde upp på ett långt led och ”tågade” genom den 

virtuella staden. Allt eftersom så anslöt fler och fler spelare och till slut bestod tåget av mer än 50 

deltagare. Vän 3 beskrev sen att denna form av interaktion aldrig skulle vara möjlig att utföra IRL då 

människor är alltför ”blyga och torra” (Vän 3, 2009-12-03). Detta är ännu ett exempel på hur våra 

intervjupersoner försökte att jämföra interaktionen online med den som sker IRL, utan att vi bad dem 

om det. Just i det här fallet, med vän 3, så kände vi att det mer var en trevlig berättelse av personen 

snarare än en försvarsmekanism. Däremot så fick vi ofta känslan av att intervjupersonerna försökte, 

precis som vi tidigare nämnt, framställa World of Warcraft i bättre dager än vad verkligheten kanske 

speglar. Vi tror dock att detta inte enbart behöver vara för att få allmänheten att ändra uppfattning, det 

kan också vara för eget välmående. Goffman förklarar ett sådant fenomen med att vi hela tiden står på 

en scen och framför vårt budskap. Vi förmedlar ständigt känslor och uttryck både medvetet och 

omedvetet. Detta sker genom vår intuition att hela tiden söka bekräftelse hos andra individer 

(Goffman, 1959: 26). Vän 3 ville visa på sin egen kunskap och öppenhet genom att berätta för oss hur 

välkomnande och socialt World of Warcraft kan vara. 

 

Enligt våra informanter gör den pågående mediedebatten om dataspelsberoende att många avstår från 

att skylta med sitt spelande, vän 4 säger bl.a.:  

 

”När jag är ute på krogen och träffar folk så berättar jag inte att jag lirar WoW. [Vi: 

Varför?]Nej men det är inget man vill skylta med, det har ju trots allt en kraftig 

nördstämpel.” (Vän 4, 2009-12-05) 
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Wellman och Gulis menar att de relationer som människor utövar i datormedierad kommunikation ofta 

liknar den de utövar i verkliga världen. Wellman och Gulis förklarar också att datormedierad 

kommunikation har öppnat dörren för människor att medverka i många olika gemenskaper utan att 

vara fullt engagerade i varje (Dahlgren (red), 2002: 158). Detta kan vara en förklaring till att vän 4 inte 

känner att han behöver stå upp för och försvara World of Warcraft. Han vet att han kan medverka i 

den gemenskap och relation som uppstår i krogmiljön samtidigt som han inte utesluts ur gemenskapen 

i World of Warcraft. 

 

5.1.3.2. Gemenskap i guild 

Nästan alla intervjuade personer var medlemmar i en guild (7 stycken av de 8 som vi intervjuade). 

Genom guilden har de skapat sig kontakter och vänner från hela världen. Vän 3 berättade att när hans 

guildleader (ledare för guilden) flyttat till Sverige från Holland, så hade den första tiden varit väldigt 

jobbig och krävande. Guildleadern vände sig då till vän 3 för att få tips och hjälp med hur den svenska 

livsstilen fungerar. Vän 3 ställde givetvis upp och gav honom goda råd, inte bara med den svenska 

livsstilen utan även med relationsproblem som uppstått i guildleaderns familj. Detta är ett bra exempel 

på den gemenskap som uppstår i guilden, där de gemensamma intressena ofta är ännu större än vad de 

är med övriga spelare.  

 

En guild ska helt klart betraktas som en ny form av gemenskap i den bemärkelse som Wellman & 

Gulis hävdar i sin teori. De beskriver dagens gemenskaper som:  

 
”[…]utspridda över tid och rum, löst sammanhållna, temporära, förmedlade genom någon 

form av kommunikationsmedium och specialiserade. Trots detta fyller de funktioner av att 

tillhandahålla emotionellt och socialt stöd, vänskap och tillhörighet” (Dahlgren (red), 

2002: 158). 

 

Detta är en väldigt korrekt beskrivning av den gemenskap som en guild är. En guild ger medlemmarna 

möjligheten att kommunicera över tid och rum. Även om man inte pratar med alla medlemmar så finns 

de där utifall hjälp önskas eller om man bara vill prata.  

 

Enligt vän 3 så kan en spelare uppnå status i spelet på många olika sätt. Inom en guild så har den som 

är guildleader högst status då han är ”chef” för hela organisationen. Men även andra medlemmar som 

inte har en chefsroll kan uppnå hög status genom att exempelvis vara väldigt aktiva i de olika uppdrag 

som bedrivs inom guilden. En spelare kan också få status genom att vara social mot andra spelare i 

chatten och vara villig till att hjälpa övriga medlemmar med uppdrag och andra problem. Det finns 
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även guilder som har högre status än andra. Vän 3 kallar dessa för hardcore-guilder och menar att det 

är de som uppnått högst status bland alla som spelar WoW.  

 

”De som spelar i en hardcore-guild är extremt duktiga på vad de gör. Även jag som har 

spelat i flera år har inte en chans om jag skulle möta en sådan spelare. Dessa personer 

sitter nog väldigt mycket framför datorn då de vet hur man gör det mesta inom spelet.” 

(Vän 3, 2009-12-03) 

 

Det finns både positiv och negativ status inom World of Warcraft. Den positiva statusen kan uppnås, 

som ovan beskrivet, genom att vara vänlig eller ha en ledarroll inom en guild. Den negativa statusen 

uppnås genom att vara en form av virtuell mobbare. Med detta menas att personer i spelet finner nöje 

med att trakassera andra spelare. Detta görs genom att exempelvis ”ganka” andra spelare vilket 

betyder att man vid upprepade tillfällen dödar en motspelare (i den virtuella världen) tills denne 

antingen får hjälp av andra att klara sig ur situationen eller tills spelaren får nog och stänger av spelet. 

 

När vi frågade intervjupersonerna om deras guild och varför de var medlemmar i just den så hade alla 

olika svar. 4 av de tillfrågade svarade att de ville tillhöra en guild där det inte krävdes speciellt mycket 

av dig som spelare. En tumregel i dessa guilder var att det inte fanns några krav på hur mycket du 

spelade eller vilken nivå i spelet du var på. Dessa guilder hade däremot ofta regler för 

språkanvändning och krav på att man, som spelare, hela tiden skulle vara trevlig och hjälpsam mot de 

andra medlemmarna i guilden. Wellman och Gulis beskrivning av den ”nya” formen av gemenskap 

grundas på just dessa punkter. Det krävs alltså inte att du är lika engagerad hela tiden och dessa 

gemenskaper baseras ofta på gemensamma behov och intressen snarare än gemensamt ursprung eller 

sociala egenskaper (Dahlgren (red), 2002: 158 ff).  

 

Varje guild har även olika kriterier som varje spelare ska uppfylla för att få delta på raids och uppdrag. 

Detta för att alla ska veta vilka de andra personerna är och hur de agerar med sin karaktär. Främling 3 

berättar om ett tillfälle då det var en nykomling i hans guild som inte uppfyllt dessa kriterier vilket 

ledde till att han inte fick delta på den veckans raid. Detta resulterade i att han blev väldigt upprörd 

och började svära och kalla folk diverse ord. Guildleadern frågade då om han verkligen menade vad 

han sa och undrade om han skulle be om ursäkt. Trots sin andra chans så vägrade han att be om ursäkt 

och fortsatte att terrorisera de övriga medlemmarna, hans agerande gjorde att han blev sparkad ur 

guilden inom 2 minuter. Vad främling 3 här beskriver är en jargong som man kan se i nästan hela 

spelet. Att döma av våra informanters resonemang så är det viktigt att respektera sina övriga 

guildmedlemmar och, framför allt, att inte använda svordomar som är riktade mot någon annan. Detta 

är ännu ett exempel på Goffmans teori om att man försöker anamma den önskade gemenskapens 

jargong eller normer. Eftersom att personen ifråga lyckats med att bli medlem i guilden så har den 
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första processen uppenbarligen lyckats (Goffman, 1959: 16 ff). Han blev mottagen i gemenskapen, 

men när det senare kom till kritan och han inte längre kunde hålla sina känslor tillbaka så lyste hans 

riktiga personlighet igenom och hans ”mask” föll av. Vi kan även se beskrivningen av generositeten 

och glädjen genom ett hermeneutiskt synsätt. Med tanke på att alla intervjuade personer talar om 

kravet på korrekt uppförande gentemot andra medlemmar så kan det antingen tyda på helhetens 

(World of Warcraft eller samhällets normer) påverkan eller så är det bara en korrekt beskrivning. Vi 

tror dock att våra intervjupersoners svar är påverkade av något. Detta beroende på att våra 

observationer inte alltid stämde överens med de svar vi mottog. Ett antal av de personer som 

medverkade i en ”trevlig” guild använde svordomar och hetsiga uttryck när de spelade. De var med 

andra ord inga ultimata medlemmar av en ”trevlig” guild. Antingen så bär de alla en ”mask” 

(Goffman, 1959: 16 ff) eller så existerar inte den generositet och vänlighet som våra informanter 

beskriver. Vi tror att de svar vi samlat på oss är påverkade av den syn som många av våra informanter 

tror att samhället har på World of Warcraft. Därför görs det försök att framställa spelet i god dager 

även om det ibland blir överdrivet. Givetvis existerar det generositet och vänlighet i spelet men vi 

menar att en del påståenden går att ifrågasätta, vi kan inte stirra oss blinda på spelarnas beskrivningar i 

detta ämne. 

 

Det finns en annan typ av guilder, de som vän 3 kallade för ”hardcore-guilder” (Vän 3, 2009-12-03). 

Dessa guilder är skapade för de mest frekventa utövarna av World of Warcraft. De har ofta en hög 

status i spelet (finns förklarat tidigare under denna rubrik) och enligt våra intervjupersoner så är man, i 

dessa typer av guilder, inte alls lika sträng vad gäller språkbruk och elaka kommentarer. Till dessa 

guilder kan du ansöka om medlemskap och utföra olika tester för att accepteras, men oftast så blir du 

inbjuden, här bjuds bara de allra bästa in. Vän 1, som varit guildleader i en ”hardcore-guild”, berättar 

följande: 

 

”Det går absolut inte att bjuda in vem som helst, det räcker inte att du är level 80 med 

bästa gear, vi måste veta att du kan spela. Därför bjöd vi in vissa spelare till våra raider 

och studerade dem in action. Vi hade ju ett rykte att tänka på, när vår guild var som bäst så 

fick jag förfrågningar varje dag om det var okej att någon var med på våra raider. Vi hade 

riktigt hög status och var väldigt sammansvetsade. Jag kände mina polare i guilden mycket 

bättre än de jag hade IRL.” (Vän 1, 2009-12-03) 

 

Vän 1 menar att det givetvis är annorlunda i alla guilder, men att det just i denna nästan var ett krav på 

hårda ord och ett taskigt språkbruk. Detta tycker vi är väldigt intressant då denna typ av guilder skulle 

kunna liknas vid kriminella gäng som existerar i den verkliga världen. Det är lite av den typ som 

Jakobsson och Tyler beskriver i sin studie, den så kallade maffiakulturen 

(http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Jakobsson.pdf). För det första så ägnar sig guilden åt, som 
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tidigare förklarat, en typ av virtuell mobbning. För det andra så kan du inte bråka med en i guilden 

utan att bråka med alla. Vän 1 berättar att om någon i deras guild blev utsatt för virtuella trakasserier 

så räckte det att den personen skrev något i guildchatten (se lexikon) så kom alla andra medlemmar dit 

och hjälpte honom. Detta var, enligt vän 1, en oskriven regel, vad du än gjorde så var du tvungen att 

sluta med det när någon i guilden behövde hjälp. Detta är alltså oerhört likt den typ av brödraskap som 

beskrivs i olika kriminella gäng. Vän 1 beskriver också hur personer, som inte tillhörde deras guild, 

ibland kom för att hjälpa dem. Detta såg vän 1 som ett tydligt försök till att de ville vara på ”rätt sida” 

(Vän 1, 2009-12-03). D.v.s. de ville vara vänner med de som oftast gick vinnare ur striden. Återigen 

kan vi hänvisa till ett allmänt känt maffiauttryck: ”Antingen är du med oss eller emot oss”.  

 

En hardcore-guild kan förmodligen fungera som en ny möjlighet för vissa personer att hävda sig. Som 

vi tidigare berättat så menar Wellman och Gulis att datormedierad kommunikation öppnar dörrarna för 

människor att vara medlemmar av flera olika gemenskaper (Dahlgren (red), 2002: 158). I kombination 

till detta kan vi presentera Goffmans teori om att vi hela tiden står på en scen och framför vårt budskap 

för att kunna hävda oss själva, vi söker bekräftelse (Goffman, 1959: 26). Några av de som deltar i en 

hardcore-guild behöver inte nödvändigtvis delta i guildens motsvarighet i verkligheten, d.v.s. mobbare 

eller gängverksamhet. I spelet ser dessa sin chans att hävda sig då de vet att de fortfarande kan falla 

tillbaks på den gemenskap de tillhör i verkliga livet.  

 

I detta ämne kan vi, som forskare, enbart göra antaganden med hjälp av vår personliga uppfattning. 

Vän 1 var den, utav våra intervjupersoner, som spelat längst och kunde således mest om World of 

Warcraft och dess möjligheter. Problemet vi ställdes inför när vi kom att tolka hans svar angående 

guilder var att vår kunskap i ämnet var sämre än hans och vi fick nästan lita till att det han sade var 

korrekt. Studiens syfte var att lyssna till hur våra informanter resonerade kring sin sociala interaktion, 

men det går alltid att fundera över om vän 1, vid detta tillfälle, sökte bekräftelse hos oss. Som tidigare 

nämnt så menar Goffman att vi hela tiden står på en scen och framför vårt budskap. Vi förmedlar hela 

tiden känslor och uttryck både medvetet och omedvetet. Detta förmedlas genom vår intuition att hela 

tiden söka bekräftelse hos andra individer och grupper (Goffman, 1959: 26). Med tanke på att vi kände 

vän 1 sedan tidigare så kan hans intuition sagt till honom att det var dags att imponera på oss. Vi kan 

dock inte, med full säkerhet, fastställa hur det verkligen fungerar med s.k. hardcore-guilder då vän 1 

var ensam om att medverkat i en sådan, bland våra informanter. Det vi kan fastställa är dock att de 

existerar och att våra intervjupersoner helst aktar sig för dem. Det är inga grupper som är speciellt 

omtyckta, men har ändå en väldigt hög status.   

 

Wellman & Gulis menar att den nya formen av gemenskap, skapad av datormedierad kommunikation, 

snarare är grundad på gemensamma behov och intressen än på ursprung och sociala erfarenheter 

(Dahlgren (red), 2002: 158). Många av de vi intervjuade berättade om sina vänner online. Det de 
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visste var vart de kom ifrån, ålder, kön etc. i ett dataspel som WoW spelar det ingen roll hur man ser ut 

eller vilken religiös bakgrund man har. Samtliga intervjupersoner beskrev situationen med de övriga 

onlinevännerna som relativt anonym, vilket de också föredrog. Vän 2 trodde att många spelade World 

of Warcraft p.g.a. möjligheten att skapa sig en annan karaktär, börja om på nytt och inte behöva 

fundera på vad folk tycker om ditt utseende. Han menade att man kan skapa ett lika stort socialt 

nätverk i den virtuella världen som man kunnat skapa i den verkliga. När vi frågade honom vad han 

grundade detta på så tog han ett exempel: 

 

”Vi har en kille i vår guild som skriver skitmycket i chatten, men så fort vi sätter på 

teamspeaket och pratar med varandra via headset så blir han tyst och svarar bara ja eller 

nej. Det är precis som att han är för blyg för att prata med andra, han vågar bara skriva i 

chatten.” (Vän 2, 2009-12-03) 

 

5.1.4. Nackdelar med medlemskap i guild 

Som våra intervjupersoner har konstaterat så måste de, vid medlemskap i en guild, anpassa sitt schema 

till att vara med på raids och uppdrag inom guilden. Inom guilder så brukar det finnas normer och 

skrivna regler som skall följas. Detta betyder att man som spelare får regler och lagar som skall följas 

och spelaren får då mindre frihet i spelet. Hardcore-guilder, som vi har beskrivit tidigare, använder 

mottot ”antingen är du med oss eller mot oss”.  

Vid avhopp från en guild (speciellt en hardcore guild) så kan detta leda till att spelaren får fiender hos 

de som tidigare var vänner.  

 

Vi kan dock inte se att nackdelarna överväger fördelarna med att vara delaktig i en guild. Om vi drar 

en parallel med det verkliga livet så ger det mer för en person att vara med i någon form av grupp 

(vänskapskrets) om man t.ex. behöver hjälp med saker som kräver mer än en persons kunskaper eller 

färdigheter 

 
5.1.5. Guildleader som merit 

Vi har tidigare diskuterat den status som titeln guildleader kan medföra eller skapa. En väldigt 

intressant aspekt som Nick Yee diskuterar i sin studie är det arbete och kunnande som krävs av en 

guildleader. Den kompetens som krävs av en guildleader kan vara mycket användbart i många andra 

vardagliga, sociala situationer. Yee menar bl.a. att med tanke på den variation av individer som 

existerar i guilden/gemenskapen så måste guildleadern arbeta väldigt hårt för att få alla att samarbeta. 

Enligt Yee så tvingas förmodligen en guildleader att arbeta mer med denna uppgift än vad en 

arbetsledare i verkliga världen behöver göra (http://www.nickyee.com/daedalus/archives/pdf/4-2.pdf).  
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Vän 3 började, vid intervjutillfället, att diskutera just denna aspekt utan att vi bett honom göra det. Han 

berättade att han, med tanke på onlinespelens ökade framfart, trodde att positionen guildleader i 

framtiden skulle väga tungt på ett CV i verkliga livet. Det är väldigt intressant och aktuellt för vår 

studie. Vi ser detta som ett resultat av spelets ständiga strävan efter att efterlikna den verkliga världen. 

Det finns givetvis guilder som inte kräver någon speciell kunskap av guildleadern då de inte är lika 

seriösa eller stora som andra, men enligt oss är det ett väldigt intressant fenomen. Vi har inte speciellt 

stor kunskap om forskaren Nick Yee, inte heller om guildleaderns uppgifter (då dessa, som sagt, kan 

variera från guild till guild). Därmed kan vi inte vara säkra på, speciellt ur ett hermeneutiskt 

perspektiv, att det som både Yee och vän 3 påstår inte är en produkt av World of Warcrafts önskade 

varumärke. Ämnet är trots detta väldigt intressant med tanke på hur hög status du kan skaffa dig i 

World of Warcraft hos de andra spelarna. Vän 3 pratar om guildleadern i hans guild som en mycket 

bra vän och väldigt organiserad (vän 3:s guildleader har alltså väldigt hög status i vän 3:s ögon). De 

andra intervjupersonerna nämnde aldrig något om att en guildleader utför arbetsledaruppgifter. Det är 

också viktigt att komma ihåg att vän 3, som vi tidigare berättat, har ett speciellt vänskapsband med sin 

guildleader då han bl.a. hjälpt honom med sin sociala situation i verkliga livet. Vi tror därför att 

uttalandet gjort av vän 3, angående guildleaderpositionen på sitt CV, kan påverkats av hans egen 

erfarenhet och positiva inställning till hans nuvarande guildleader. Guildleaderns meriter ligger 

således, enligt oss, i betraktarens ögon. 

 

5.2. Hur ser den sociala interaktionen ut hos användare av World of Warcraft, 

IRL? 

Vi har även intresserat oss för våra intervjupersoners sociala interaktion i det verkliga livet. Vi har inte 

lagt lika stort fokus på denna interaktion som på interaktionen online. Vi anser dock att detta material 

är nödvändigt för oss då vi vill se hur de båda interaktionstyperna kan agera tillsammans och 

möjligtvis komplettera varandra. Det är även intressant att se hur mycket informanterna använder sig 

av de kommunikationsverktyg, som finns representerade i WoW, för att kommunicera med folk i 

verkliga världen. Använder man sig av exempelvis chatt, mail, skype etc.? 

 

5.2.1. Kommunikation och gemenskap 

Våra tillfrågade personer föredrar, som tidigare berättat, kommunikationen de utövar i verkliga 

världen. Den typ av interaktion som förekommer oftast i våra informanters sociala liv är ”interaktion 

ansikte mot ansikte”. Denna typ av interaktion kan fungera som ett av många kännetecken till den 

äldre benämningen på gemenskap, som Wellman & Gulis talar om (Dahlgren (red.), 2002: 151). När 

man använder den äldre benämningen av gemenskap så menar man att interaktionen mellan 

medlemmarna endast sker ansikte mot ansikte och inte genom andra kommunikationsmedium 
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(Dahlgren (red), 2002: 158). De personer vi intervjuat gav oss svar som överensstämmer med Wellman 

och Gulis teori om att den nya formen av interaktion och gemenskap, skapad via datormedierad 

kommunikation, ofta liknar dem de utvecklar i andra delar av sitt liv. Våra informanter använder ofta 

andra interaktionstyper, än ”interaktion ansikte mot ansikte”, för att kontakta och prata med vänner 

IRL.  

 

I många av våra intervjupersoners vänskapskretsar så var det vanligt att man interagerade via MSN 

eller telefon. Några föredrog även att diskutera vissa saker via MSN framför ett möte ansikte mot 

ansikte. En gemenskap idag grundar sig alltså på många olika typer av interaktion. I våra 

intervjupersoners fall så kombinerar man ”interaktion ansikte mot ansikte” med ”medierad 

interaktion”. 

 

Andra typer av kommunikationsverktyg som användes av våra informanter var liknande de som 

existerar i World of Warcraft. Förutom interaktionen ansikte mot ansikte, MSN och telefon så 

utnyttjade man mail och skype. Enda gången man använde brev i sin interaktion var när man betalade 

räkningar eller förde andra kontakter med företag. Det skedde alltså ingen interaktion mellan 

intervjupersonerna och deras vänner via brev. 

 

Alla personer vi intervjuat kom i kontakt med World of Warcraft genom vänner i verkliga livet. Dessa 

vänner introducerade dem för spelet och sedan för andra vänner i spelet, denna snöbolls effekt fick de 

flesta att fortsätta spela. Vän 1 (som har spelat längst) blev introducerad till spelet genom en vän som 

han gjorde sin värnplikt ihop med. Vän 1 har sedan, i sin tur, presenterat spelet för många i hans 

vänskapskrets och menar att nästan alla av hans ”IRL-vänner” idag spelar World of Warcraft. Att 

döma av våra intervjupersoners uttalanden så bildas gemenskaper i IRL och online ofta med hjälp av 

varandra. Vi har haft exempel på båda versionerna och tror att de båda är väldigt beroende av 

varandra, åtminstone hos de personer som utövar någon form av MMORPGs. Detta är helt i linje med 

vad Wellman och Gulis menar att datormedierad kommunikation har skapat för möjligheter. De menar 

att datormedierad kommunikation kan skapa och befästa flera olika typer av gemenskaper (Dahlgren, 

2002: 158). 
 

Innan våra intervjuer och observationer gjordes så hade samhället, enligt oss, ritat upp en bild av hur 

livet för de som spelar WoW ser ut. Björn Gustavsson, en känd svensk komiker, har bl.a. gjort en del 

parodier grundade på hans och mångas fördomar om spelare i World of Warcraft 

(http://www.youtube.com/watch?v=GIhcL8K4shg). Många av dessa myter anser vi att våra 

intervjupersoner har slagit hål på. Givetvis kan vi alltid komma tillbaka till frågan om hur påverkade 

deras svar var av just sådana saker som presenteras i media, exempelvis Björn Gustavsson. Bara för att 

du spelar World of Warcraft så betyder inte det att du accepterar den syn media och allmänheten har 
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på dig. Våra informanter kan ha sett dessa intervjutillfällen som deras chans till upprättelse och 

förvränger därmed sanningen till det bättre. När vi sammankopplat våra observationer och intervjuer 

så blev dock vår uppfattning att det som intervjupersonerna berättade i ämnet oftast stämde bra 

överens med våra observationer. Många av de utfrågade hade exempelvis flickvänner och deras 

sociala situation verkade inte bunden till spelet. Det hände ofta att deras telefoner ringde under 

intervjutillfällena, några av informanterna hade även inplanerade möten med vänner så intervjuerna 

fick snabbas på. Inte heller fick vi något intryck av att utövarna höll sig instängda, med neddragna 

gardiner och gamla tomburkar liggandes vid datorn.  

 

5.3. Vad skiljer de båda interaktionstyperna åt? 

Vi har valt att under denna rubrik diskutera skillnader och likheter mellan de båda interaktionstyperna 

online och IRL. Vi är medvetna om att vi redan diskuterat en del skillnader och likheter i analysdelen 

men vill ändå försöka beskriva våra jämförelser i ett avskilt avsnitt. 

 

5.3.1. Gemenskap 

Vi har, med hjälp av intervjuer, observationer och tidigare forskning, kommit fram till att den 

interaktion som utövas i World of Warcraft försöker att efterlikna den interaktion som sker i den 

verkliga världen. I våra ögon är detta inte ett försök, från WoW-skaparna, att få spelare att överge sin 

sociala interaktion i verkliga livet, det är snarare ett försök till att komplettera. Resultat från våra 

intervjuer visar på att spelarna föredrar den interaktion som sker i verkliga livet, men använder sig ofta 

av och trivs i den interaktion som sker online. Interaktionen i World of Warcraft strävar ständigt efter 

nya kommunikationsmöjligheter, alltför att kunna efterlikna det som sker IRL. Ett exempel på detta, 

som vi inte diskuterat tidigare, är möjligheten till att använda kommandon som får din karaktär i spelet 

att röra sig på olika sätt. Som Thompson förklarar i sin teori om olika interaktionstyper så förlorar den 

medierade interaktionen möjligheter till mångfald av signaler (Thompson, 1995: 109 ff). World of 

Warcraft försöker att arbeta runt detta problem genom att exempelvis skapa möjlighet för spelarna att 

skriva dessa kommandon (skriver du kommandot /dance så börjar din karaktär att dansa). 

 

En skillnad mellan vänskapskretsarna online och i verkliga livet var ofta målet med umgänget. När 

våra informanter umgicks med vänner i verkliga livet så kunde de bara sitta tillsammans och prata 

eller dricka en öl. Det fanns alltså inget speciellt mål med umgänget förutom gemenskapen. När man 

däremot umgicks online så handlade det oftast om att uppnå olika mål, exempelvis klara ett uppdrag 

eller tjäna pengar. Det var väldigt sällan våra intervjupersoner enbart gick till en virtuell stad för att 

prata eller bara umgås med någon. Den enda anmärkningsvärda berättelse vi fått av våra informanter i 

detta ämne är den som vän 3 var med om på julafton. Även detta går att förklara med Wellmans och 



 

45 

Gulis teori om att datormedierad kommunikation skapar möjligheter till att medverka i olika typer av 

gemenskaper (Dahlgren, 2002: 158). Det kan finnas ett behov hos de som utövar World of Warcraft, 

ett behov som bygger på både ett specifikt mål med umgänget och umgänge där målet enbart är att 

umgås.  

 

Den gemenskap som skapas online av våra informanter kombineras ofta med den som sker IRL och 

vise versa. Det som skiljer de båda typerna av gemenskap är först och främst möjligheten till 

interaktion ansikte mot ansikte, men även möjligheten till att skapa en gemenskap med vänner 

oberoende på tid och rum. Det står alltså klart att en gemenskap som existerar i den verkliga världen 

har fördelen att man kan träffas och möta varandra ansikte mot ansikte. Gemenskapen som existerar 

online har däremot fördelen att man kan interagera med vänner på andra sidan jordklotet, men man är 

ändå i samma rum (d.v.s. spelet). 

 

När vi frågade våra intervjupersoner om gemenskaper i spelet så började de prata om olika guilder. En 

guild skulle man kunna jämföra med en organisation i verkliga världen, enligt våra intervjupersoner. 

En organisation har oftast en ordförande eller chef, guildens motsvarighet till detta är guildleadern. Vi 

har tidigare fört en diskussion om huruvida guildleaderns uppgifter går att efterlikna en arbetsledare 

eller ordförande. Enligt våra informanter och tidigare forskning, som gjorts i ämnet, så bör 

guildleaderns uppgifter betraktas som meriter för framtiden. Man menar alltså att det en guildleader 

gör skulle han/hon ha nytta av i det verkliga livet som ordförande eller arbetsledare. 

 

Likt olika organisationer i verkliga världen så har även guilderna olika status. En schackorganisation 

har, i mångas ögon, exempelvis inte lika hög status som en fotbollsorganisation. På samma sätt har 

inte ”Pelles plåt och smide” lika hög status som Sony Ericsson. Vi har tidigare diskuterat ”hardcore-

guildernas” likhet med kriminella gäng, men menar här att om personer ska kunna använda 

guildleaderpositionen som en merit så krävs det förmodligen en presentation av vad guilden ägnade 

sig åt. En guild som skaffat sig hög status genom att sätta skräck i andra kan inte räknas som en merit i 

ett CV. 

 

Olika guilder har även olika jargonger och normer, precis som olika gemenskaper och organisationer 

har i verkliga världen. Något som skiljer de båda åt är åtkomsten av dessa normer och jargonger. I 

World of Warcraft har du möjlighet att gå in på din guilds hemsida och ta del av de regler och normer 

som gäller för just din guild. Följer du dessa regler så kommer du automatiskt att accepteras av de 

andra medlemmarna i guilden. I en organisation eller en kompiskrets så finns det oftast inga skrivna 

regler på vilket språk som används eller hur man uppför sig mot andra medlemmar. Undantaget kan 

vara en idrottsorganisation som har skrivna regler för hur du ska uppföra dig vid tävlingstillfället, men 

knappast vilket språk som ska användas i omklädningsrummet.  
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Den enda oskrivna regeln, som vi har hittat, i World of Warcraft är det s.k. elitspråket. Även om de 

flesta av våra intervjupersoner inte ville påstå detta rakt ut så fanns det, enligt oss, en underliggande 

tanke om att man inte behärskade spelet om man inte behärskade språket. Enligt vår uppfattning så 

fungerar elitspråket som ett statusverktyg och används främst av de som har spelat lite mer och har en 

högre level än många andra. På de lägre nivåerna så bryr man sig inte om att vissa inte förstår eller 

använder sig av elitspråket. Men när man kommer upp på de högre nivåerna så måste man, enligt våra 

informanter, förstå elitspråket för att inte hamna utanför och bli nekad att medverka på vissa uppdrag. 

Användningen av elitspråket i World of Warcraft anser vi att man kan jämföra med det akademiska 

språket i verkligheten. Om du exempelvis sitter i ett möte med dina chefer eller lärare så avstår du 

förmodligen från att använda dig av slang och ovårdat språk. 

5.4. Resultatsammanfattning 

För att sammanfatta de resultat vi presenterat och diskuterat under analysdelen har vi under detta 

avsnitt valt att återigen presentera våra forskningsfrågor. Under dessa presenterar vi svaren på 

respektive fråga, svar som representerar vår studies resultat. 

 

5.4.1. Hur resonerar World of Warcraft användare kring sina sociala interaktioner i spelet? 

Våra intervjupersoner har, vid intervjutillfällena poängterat att den sociala interaktion som 

förekommer online inte skiljer sig speciellt mycket från den som förekommer i verkliga livet. 

Kommunikationsmöjligheterna i spelet är många och används flitigt av de som spelar. Ett antal av våra 

informanter menar att möjligheten till att kunna kommunicera över tid och rum är en stor bidragande 

orsak till spelets popularitet. Det enda som kommunikationsmedlen i spelet saknar är möjligheten till 

signaler. Det går alltså inte att se varandra när man kommunicerar, därmed förlorar man möjligheten 

till att läsa av gester och ansiktsuttryck. Vi har, med hjälp av intervjusvar och andra studier gjorda i 

ämnet, förstått att spelets utvecklare försöker minimera förlusten av dessa signaler genom att hela 

tiden skapa nya kommunikationsmöjligheter. 

 

Jargonger och oskrivna regler är svåra att trycka på och finna enbart genom att intervjua olika 

personer. I vår studie har vi dock funnit att elitspråket fungerar som en oskriven regel, åtminstone för 

våra informanter och deras närhet. Någon som inte behärskar elitspråket betraktas som en nybörjare 

och får därför inte alltid delta i gemensamma uppdrag.   

 

Gemenskaper existerar i spelet främst i form av guilder. Guilderna fungerar, enligt våra informanter, 

på olika sätt. Det finns guilder som har en mycket stark gemenskap där alla medlemmar kommunicerar 

med varandra och har en vänskaplig relation. I dessa guilder är det oftast inte några problem att prata 
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om saker som inte är World of Warcraft-relaterade. En guild av denna form är även, som våra 

informanter uttryckte det, ”mer avslappnad”. Här är det inte lika viktigt att vara på en hög nivå i 

spelet, det är snarare så att medlemmar av denna guild framhåller betydelsen av vänskap och 

trevlighet.  

 

En annan typ av guild är ”hardcore-guilden”. Denna typ av guild är oftast specialiserad till att enbart 

ägna sig åt spelet och inte de vänskapliga gesterna. I en hardcore-guild får endast de bästa delta, ofta 

genom att göra olika typer av prövningar eller tester. Enligt våra intervjupersoner så försöker en 

hardcore-guild ofta skaffa sig status i spelet genom s.k. virtuell mobbning. Guilden använder sig av 

skrämselteknik för att få beundrare och respekt. Vi har, i studien, gjort en jämförelse mellan denna typ 

av guilder och kriminella gäng som existerar i verkliga världen.  

 

Våra informanter är väldigt positivt inställda till spelet, av förklarliga skäl. Vi har dock ställt oss lite 

kritiska till deras berättelser om intåg i spelet. Med hjälp av tidigare forskning och påståenden från 

informanterna har vi förstått att det är enkelt för en person som redan har vänner i spelet att börja 

spela. Vår kritiska hållning riktar sig mot de som inte har vänner i spelet, sedan tidigare, men ändå 

påstår att intåget skedde utan några som helst problem. Detta grundar vi främst på de uttalanden som 

är gjorda angående personer som inte fullt ut behärskar varken elitspråket eller spelet i sin helhet. Att 

döma av våra intervjupersoner så behandlas inte nybörjare så bra, men de stötte själva aldrig på några 

problem när de började spela. 

 

5.4.2. Hur resonerar World of Warcraft användare kring sina sociala interaktioner i verkliga 

livet?  

Kommunikation som utövas av våra informanter i verkliga livet sker först och främst genom 

interaktion ansikte mot ansikte. Övrig kommunikation är oftast, likt World of Warcrafts 

kommunikation, medierad interaktion. Många av intervjupersonerna använder chatt-programmet 

MSN-messenger för att kontakta och prata med vänner. Vissa föredrog även denna form av 

kommunikation framför kommunikation som sker via telefon. 

 

Några få av våra intervjupersoner hade någon gång frågat, eller blivit tillfrågade, online om hjälp med 

något som skett i verkliga livet. Det skedde väldigt sällan, men om det skedde så var det endast mellan 

personer som var goda vänner i spelet. Det skulle aldrig vara möjligt att fråga om en sådan sak med 

vem som helst i guilden, inte minst beroende på att guilden oftast bestod av medlemmar från hela 

världen. 
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Samtliga intervjupersoner berättade att de föredrar den interaktion som utövas i verkliga livet. Vi har, 

med hjälp av Thompsons teori om olika typer av interaktion, kommit fram till att detta troligen beror 

på avsaknaden av signaler i den kommunikation som sker online. Det är betydligt enklare att läsa av 

och förstå någon som du hela tiden ser och kan gestikulera till. 

 

5.4.3. Vad skiljer de båda interaktionstyperna åt? 

Att hitta skillnader i de båda interaktionstyperna har visat sig vara mycket svårare än hitta likheter. Vi 

kan i vart fall börja med att presentera de mest uppenbara skillnaderna. Signaler i kommunikationen 

har vi redan presenterat här i resultatsammanfattningen och är en av de största skillnaderna. En annan 

skillnad i just kommunikationen är att den som sker online kan existera över tid och rum, vilket bl.a. 

interaktion ansikte mot ansikte inte kan göra. 

 

Det används ofta ett annorlunda språk när våra intervjupersoner pratar med vänner online kontra 

vänner IRL. Online använder man mycket förkortningar och olika slang, d.v.s. elitspråket. Detta språk 

är inte lika effektivt i verkliga livet då det ofta kan vara svårt att förstå och gör sig bäst i skriven text. 

 

När det gäller gemenskaperna eller vänskapskretsarna online kontra IRL så har vi funnit att den stora 

skillnaden ligger i målet med umgänget. När intervjupersonerna umgås med sina vänner i verkliga 

världen räcker det med själva umgänget och gemenskapen. Men när man umgås med sina vänner 

online är det oftast för att uppnå ett annat mål, exempelvis klara ett uppdrag eller tjäna pengar. 

 

Likheterna mellan den interaktion som sker online och den som sker i verkliga livet är många och 

presenteras därför, här nedanför, i kortare delar. I vår studie har vi kommit fram till att en av 

anledningarna till att likheterna är så pass många är World of Warcrafts ständiga utveckling och 

strävan efter att kunna komplettera den sociala interaktion som sker i verkliga världen.  

 

Det finns likheter i många delar av spelet, en som vi redan pratat om under resultatsammanfattningen 

är likheten mellan kriminella gäng och hardcore-guilder. En annan likhet går, enligt en av våra 

informanter och Nick Yee, att finna mellan guildleaders och arbetsledare i verkliga världen. Man 

menar att dessa ofta utövar liknande arbetsuppgifter. Vi har diskuterat detta och kan enbart komma 

fram till att guildleaderns kunskaper ligger i betraktarens ögon. Beroende på vilken status din 

guildleader har så kan du ranka honom/henne på olika sätt. 

 

Olika jargonger existerar i spelet precis som de gör i verkliga livet, i olika typer av organisationer, 

företag, familjer och vänskapskretsar. Status är även ett fenomen som finns såväl i spelet som i 

verkliga livet. Vi kan också påstå att det existerar ett antal olika normer och lagar, skrivna och 
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oskrivna. I World of Warcraft finns det, likt i den verkliga världen, ett antal ramar som man bör följa 

du ska inte sticka ut, såvida du inte är bättre än alla andra och agerar på en högre nivå i spelet. 

 

En viktig aspekt som togs upp av våra informanter var hur interaktionen online och IRL kan påverka 

varandra. Enligt samtliga så är det väldigt sällan som den ena interaktionen blir lidande av den andra, 

de flesta problem går att lösa med lite framförhållning. Informanterna berättar också att de båda 

interaktionstyperna fungerar som bra komplement till varandra då du oftast har två olika vänkretsar att 

interagera med.  
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6. Diskussion  
Vi valde att skriva om World of warcraft grundat på att ämnet är omdebatterat men inte tillräckligt 

belyst för att allmänheten skall kunna ge det en rättvis bedömning. Vi ansåg också att de vänner vi har, 

som spelar spelet, skulle kunna ge oss en bra beskrivning utifrån deras erfarenheter och insikt i spelet. 

Eftersom dataspel är svårt att kategorisera som något form av beroende så låg vår tyngd i att ta reda på 

hur de som spelar World of Warcraft sociala interaktion ser ut både i spelet och IRL. 

 

6.1. Problem 

Det första problemet som vi hade med arbetet var att vi inte valde ämne i tid. Hade vi valt ämnet innan 

kursen startade så kunde vi gjort lite föreliggande studier om arbetet och på så sätt haft en bättre bild 

av hur upplägget skulle se ut. Som vi har belyst så ville vi intervjua båda könen men vi kunde inte 

hitta någon kvinna som var villig att ställa upp på intervju. I början antog vi att detta inte skulle 

påverka vårt arbete då vi trodde att det var merparten män som spelade spelet. Under 

forskningsarbetets gång fick vi lära oss att så inte var fallet utan att det finns en stor del kvinnor som 

spelar. Vän 3 berättade exempelvis att han trodde att ca 60 % av hans guild bestod av kvinnor. Han 

gjorde dessa antaganden på de raids och uppdrag han har gjort då alla talar på teamspeak och man kan 

höra de andras röster.  

 

Med tanke på tidsbristen så kunde vi inte intervjua fler än personer 10. Med fler intervjuer hade vi fått 

en bredare bas av data, men tror ändå att resultatet vi presenterat kan vara ganska representativt för fler 

utövare av World of Warcraft. Om vi bestämt oss för ämnet tidigare så kunde vi också planerat lite 

bättre angående tid och vart intervjun skulle äga rum. Från början hade vi valt att intervjua 10 personer 

men två lämnade återbud på grund av sjukdom respektive utlandsresa. Detta var självklart ett bakslag 

för vår studie då vi inte hade tid till att söka upp nya informanter. I framtiden kan vi tänka på att ha 

personer som reserver ifall liknande bortfall skulle ske. 

 

Vi har också funnit ett stort problem i att vi inte intervjuade personer som tidigare spelat World of 

Warcraft men nu lagt av. Detta beroende på att vi med deras röster hade kunnat verifiera eller falsifiera 

ett stort antal av de påståenden som våra informanter presenterat. Vi kan, som tidigare diskuterat, inte 

vara säkra på att deras uttalanden speglar deras verklighet utan är en produkt av en större kontext. 

Uttalandena kan exempelvis vara påverkade av mediedebatter i ämnet och våra informanter försöker 

enbart försvara sig själva och spelet.   

 

Att vi genomförde intervjuerna hemma hos intervjupersonerna hade både en negativ och positiv effekt 

enligt oss. Hos några av de vi tillfrågat kände vi oss aldrig riktigt välkomna, det kändes som att vi 
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inkräktade på deras privatliv och att deras svar blev korta för att intervjun skulle gå snabbare. Vi fick 

känslan av att de inte ställde upp på intervjun för egen vinning eller av eget intresse, de kände sig 

snarare tvingade p.g.a. att vi var deras vänner. Detta gällde dock inte alla informanter och skilde sig 

från person till person då flera var väldigt öppna och givmilda med deras svar. 

 

6.2. Positiv utvärdering 

Utan att se till de saker vi kunde gjort bättre så har vi anpassat vårt arbete väldigt bra till både teorier 

och analys. De teorier vi valde att använda gav oss möjligheten att både se till äldre tänkande(som 

fortfarande passar bra till undersökningar likt vår) och nytänkande idéer som gynnade arbetet. 

Appliceringen av de äldre teorierna gav oss möjlighet att reflektera över vad som låg bakom 

intervjupersonernas beteende. Genom att använda oss utav de nya så kunde vi förklara Internet som 

fenomen och koppla detta till vår undersökning.  

 

Intervjuerna som bedrevs i intervjupersonernas hem visade sig, som sagt, även ha en positiv sida. 

Deras svar blev väldigt uppriktiga och vi kände att det var deras ärliga åsikter som kom fram. Hade vi 

valt en allmän plats så kunde svaren blivit tillbakadragna p.g.a. rädsla för att göra bort sig inför andra i 

omgivningen. Eftersom vi inte hade några djupgående kunskaper i spelet så lät vi våra 

intervjupersoner först svara på våra frågor och sen fick de fylla på med den kunskap de ansåg vara 

nödvändig för oss att veta för att vi skulle kunna sätta oss in i det som beskrevs. Detta gjorde att vi fick 

mycket mer information och data än om vi enbart hade bett dem att svara på de frågor vi ställde.   

 

Valet vi gjorde med att videofilma och ljudinspela intervjuerna var till stor fördel för oss när det blev 

dags för transkriberingen. Många forskare föreslår att du transkriberar ditt material direkt efter 

intervjutillfället, med hjälp av filmerna och ljudinspelningarna så räckte det att vi endast skrev ner 

tankar och speciella noteringar. Transkriberingen kunde vi sedan sitta ner och göra i lugn och ro. 

Varken videokameran eller bandspelaren gav, enligt oss, någon speciell påverkan på 

intervjusituationerna. Även de som svarade kort var inte besvärade av vår elektroniska utrustning utan 

kände sig enbart inte komfortabla med att vi tog upp deras tid. 

 

Vi hade en bra förförståelse till spelet i sig då våra vänner pratar om det när vi är i deras omgivning, 

detta underlättade i vårt val av ämne till studien. Om vi tittar till den tidigare forskningen som har 

gjorts angående World of Warcraft så har de svar och slutsatser vi tagit fram stämt bra överens med 

deras även om våra tillvägagångssätt och metoder varit olika. Vi kan därför anta att våra resultat är 

relativt representativa för många utövare av World of Warcraft, även om vår studie inte syftar till att 

generalisera. 
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6.3. Negativ utvärdering  

Det är alltid svårt att veta vad som behövs och ibland krävs att göra innan studien är påbörjad. Vi har 

försökt att rikta in oss på våra informanters resonemang kring sociala interaktioner online och i 

verkliga livet. Vi ställdes inför problem när vi genomförde analysen av insamlad data, problem där vi 

inte hade möjligheten att verifiera eller falsifiera intervjupersonernas berättelser. På frågor som: ”Hur 

mycket spelar du World of Warcraft i veckan?” och ”Hur går det att kombinera spelandet med 

verkliga livet?” har vi saknat svar från intervjupersonernas vänkretsar. Vi har tidigare diskuterat hur 

svårt det blir för oss att göra en fullständig analys när vi inte har något att jämföra med. Det är enkelt 

för intervjupersonerna att säga en sak och sedan göra en annan. Våra informanter verkar, som tidigare 

nämnt, inte känna sig helt bekväma med att berätta för andra om deras spelande. Det kan mycket väl 

vara så att deras uttalanden och berättelser var påverkade även under intervjusituationen. Hade vi haft 

möjlighet att ställa frågor om deras spelande till vänner och bekanta så hade vi kunnat jämföra svaren 

och möjligtvis ställa informanterna mot väggen. Vi kan inte skylla allt på tidsramen vi blivit tilldelade 

i denna kurs, men den är en mycket stor bidragande orsak till att vi inte kunnat kontakta 

informanternas vänner för intervju. Några av personerna har vi givetvis kunnat jämföra med egna 

erfarenheter då vi känner ett antal av dem, men inte på den nivå som studien behövt. 

 

Det problem vi precis beskrivit här ovan är också en stor bidragande orsak till att vi inte kunnat vara 

kritiska i varje aspekt. Vårt syfte med studien var inte att vara för kritiska till den information vi 

mottagit från våra informanter, men det skapar givetvis en större trovärdighet om vi kan förklara 

resonemangen ur två olika synvinklar. Vi anser dock att vi reflekterat mycket väl kring de resultat vi 

presenterat och där vi inte kunnat fastställa konkreta resultat så har vi också förklarat varför.  

 

6.4. Vunnen kunskap  

Vi har lärt oss att en intervjusituation lätt blir väldigt formell och påverkad av forskarens närvaro. Vi 

försökte som sagt att arbeta runt detta problem med olika lösningar, men ibland lyste ändå vår 

okunskap som intervjuare igenom. Det blev exempelvis problem med vår inspelningsutrustning under 

vissa intervjuer och istället för att en av oss tog hand om problemet så avbröt vi intervjupersonen och 

försökte att lösa det båda två. Det är även väldigt viktigt att komma förbered på olika scenarion. Vi 

borde exempelvis haft en plan för det som skedde hos ett par intervjupersoner som inte spelade 

speciellt mycket. Våra intervjuer byggde först och främst på teman som vi lät intervjupersonerna 

diskutera utifrån egna erfarenheter. Problemet som uppstod hos de som inte spelade så mycket var att 

diskussionerna blev korta och vissa teman kunde de inte ens diskutera då de saknade erfarenheter i 

ämnet. Vi tog för givet att alla informanter spelat eller spelar mycket World of Warcraft, men så var 

alltså inte fallet. Detta är givetvis en aspekt som vi borde funderat över innan vi kontaktade 
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intervjupersonerna. Resultatet av detta blev således att två av våra informanter inte blev omnämnda i 

vår analys i annat fall än när vi talade om hela gruppen. Vi tog lärdom av hur viktigt det är att planera 

uppgifter som påverkar intervjuerna och framställningen av resultat dessa uppgifter innefattar bl.a. 

tidsaspekten. Hade vi gjort en tidsplan över intervjutillfällena och transkriberingen så hade det övriga 

arbetet varit lättare att utföra.  

 

När vi började leta efter lämpliga teorier så var vi väldigt inriktade på att enbart använda oss av en. Vi 

förstod ganska snabbt att det borde fungera bättre att använda ett par olika angreppssätt. Detta för att 

vår förförståelse och planerade arbetsgång skulle stämma bra överens med teorin. Vi har lärt oss att det 

inte går att kombinera teorier hur som helst och vara väldigt tydliga med hur och varför vi använder 

teorierna. Allt som skrivs och påstås ska argumenteras för, det är viktigt att vi hela tiden reflekterar 

över de påståenden vi gör. 

 

Vi har även lärt oss mycket om fördomar och myter. I vår inledning berättar vi om vår uppfattning om 

hur media framställer utövare av World of Warcraft. Medias framställning stämmer inte alls överens 

med den bild vi fått av våra intervjupersoner. Den ”nördstämpel” som WoW-spelare har fått i media 

bör, enligt oss, reflekteras över. World of Warcraft är en hobby som utvecklar spelaren på många olika 

plan, på samma sätt som schack utvecklar spelarens logiska tankesätt. 

 

6.5. Förslag på vidare forskning 

En, enligt oss, väldigt intressant aspekt som kom fram under våra intervjuer var att olika positioner i 

World of Warcraft skulle kunna fungera som meriter i verkliga livet. En guildleader skulle exempelvis 

kunna skriva i sitt CV att han/hon är eller har varit guildleader då en sådan ofta utför liknande 

uppgifter i spelet som en arbetsledare utför i verkliga livet. En vidare forskning på detta ämne hade 

varit väldigt intressant då vi anser att arbetsmarknaden bör, som allt annat, följa med i utvecklingen 

och lyssna till nya möjligheter och meriter. Finns intresset hos företagen för en person med sådana 

meriter? Går det ens att jämföra uppgifterna online med de som utförs i det verkliga livet? 

 

En annan fortsättning på vår studie skulle kunna vara att titta på den virtuella mobbning som ibland 

förekommer. Några av våra intervjupersoner menar att spelare kan skapa sig status i spelet genom 

mobbning och skrämselteknik. Vi har dragit paralleller med kriminella gäng men har inte gått in på 

fenomenet djupare än så. Krävs det att man inför lagar och regler i den virtuella världen för att få stopp 

på mobbningen eller förvärrar man situationen? Vill spelare fortfarande ha möjligheten att mobba och 

skrämma andra? Går det överhuvudtaget att jämföra mobbningen med den organiserade brottsligheten 

IRL? 

 



 

54 

Vi tycker också att det hade varit intressant att titta vidare på hur World of Warcrafts skapare försöker 

sträva efter att lösa förlusten av signaler i kommunikationen. Detta gäller givetvis inte enbart World of 

Warcraft utan alla virtuella världar. Hur ska man kunna interagera ansikte mot ansikte i en virtuell 

värld utan att förstöra spelet? Det finns ju möjligheter att använda webkameror på internet, men hur 

skulle det fungera i spelet? Vill spelare i den virtuella världen kunna ha möjligheten att se sina med- 

eller motspelare?    
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7. Lexikon 
 
Alliance    Ett av de två lagen i World of Warcraft. 
 
Ganka   Virtuell mobbning, döda en annan spelare i den virtuella världen tills 

han/hon får hjälp eller avslutar spelet och loggar ut. 
 
Gear    Utrustning     
 
Guild   En klan, eller grupp som arbetar tillsammans för att kunna utföra olika 

uppdrag. En guild kan också ses som en vänskapskrets, en gemenskap.
    

Guildleader    Ledaren för guilden, organisatören och chefen. 
 
Horde    Ett av de två lagen i World of Warcraft. 
 
IRL    Kort för In Real Life, I Verkliga Livet. 
 
Level    Nivå 
 
Mobs   Karaktärer i spelet som styrs av datorn, d.v.s. inte av någon verklig 

individ. 
 
Noob   Nybörjare, personer som inte behärskar spelet så bra kan bli kallade 

detta. 
 
Online    Det som sker i den virtuella världen, d.v.s. raka motsatsen till IRL. 
 
Quest    Uppdrag 
 
Raid    Uppdrag som löses i grupp (exempelvis med guilden). 
 
Teamspeak    Den interna chattkanal som finns för medlemmarna av en guild. 
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