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ABSTRAKT 

Under de senaste åren har det släppts flera onlinespel inom genren MMORPG och deras 

popularitet har ökat. Vid vår litteraturstudie framgick det att tidigare forskning visar på att 

spelare av MMORPG spel utvecklar olika kompetenselement genom sitt spelande men tar inte 

upp spelares uppfattning kring detta. Därför har vi undersökt spelares uppfattning kring sin 

egen kompetensutveckling i ett MMORPG spel samt vilka spelmoment som kan bidra till 

detta. Vi utförde en netnografisk studie med enkät, intervjuer och deltagande observation i 

World of Warcraft. Vår slutsats är att spelare uppfattar en utveckling av sexton olika 

kompetenselement.  

Nyckelord: Onlinespel, MMORPG, Kompetens, Kompetenselement, Kompetensutveckling, World of 

Warcraft 

 

ABSTRACT 

In recent years several online games in the genre of MMORPG have been released and their 

popularity has increased. Our literature review revealed that previous research shows that 

players of MMORPG games develop different skill elements through their game play but does 

not address the player’s view on this. Therefore, we examined the players’ perception of their 

skill development in a MMORPG game and the game elements that can contribute to this. We 

performed a netnographic study with questionnaire, interviews and participatory observations 

in World of Warcraft. Our conclusion is that the players perceive a development of sixteen 

different skill elements.  

Keywords: Online games, MMORPG, Skill, Skill elements, Skill development, World of Warcraft  
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1. INLEDNING 

Varje dag väljer miljontals personer att sätta sig framför datorn och spela onlinespel 

tillsammans med andra personer över internet (Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2006). 

Detta fenomen har ökat markant under det senaste decenniet (Achterbosch, Pierce & 

Simmons, 2008) och har fångat forskares intresse (Yee, 2006). Hittills har forskare undersökt 

bland annat motivation i onlinespel (Yee, 2006; Suznjevic & Matijasevic, 2010), sociala 

grupperingar och förmågor som utvecklas i onlinespel (Ducheneaut & Moore, 2005; 

Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2007; Papargyris & Poulymenakou, 2004) samt lärande 

av förmågor i en onlinemiljö (Papargyris & Poulymenakou, 2004; Frank, Sanbou & 

Terashima, 2006; Rankin, Gold & Gooch, 2006). En stor del av forskning inom onlinespel 

fokuserar på genren MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games). I 

MMORPGs är ett tusental personer inloggade på en server samtidigt där spelare interagerar 

med varandra och den virtuella spelvärlden med hjälp av en avatar (Achterbosch, Pierce & 

Simmons, 2008).  

Genom MMORPGs kan spelare utveckla olika kompetenser delvis tack vare att samarbete är 

en vital del av spelet (Ducheneaut & Moore, 2005; Rankin et al, 2006). Begreppet kompetens 

är mångfacetterat och är därför svårt att definiera upp (Stevrin, 1986). Fränkel (2003) 

definierar individuell kompetens som: ”Individens förmåga att klara av de krav som ställs i en 

given situation” (s.11). Både Stevrin (1986) och Hansson (2005) beskriver hur 

kompetensutveckling sker genom handling och under en längre tid genom att pröva idéer och 

lösa problem. Detta kan ses som en omfattande inlärningsprocess (Stevrin, 1986). Några 

faktorer som är en förutsättning för kompetensutveckling är: vilja, tillfälle, tålamod, 

motivation och engagemang (Stevrin, 1986; Hansson, 2005; Fränkel, 2003).  

För att samarbete ska fungera på ett bra sätt krävs det att gruppen har gemensamma 

värderingar, komplementära kunskaper, färdigheter och erfarenheter (Keen, 1993). De 

förmågor, färdigheter, kunskaper och erfarenheter som spelare utvecklar och förbättrar genom 

att spela onlinespel bildar kompetenser (Keen, 1993) och kommer hädanefter benämnas som 

kompetenselement (Nilsen & Högström, 1996).  

Tidigare forskning visar på att spelare utvecklar kompetenselement när de spelar MMORPGs 

(Ducheneaut & Moore, 2005; Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2007; Siitonen, 2009; 

Rankin et al, 2006) dock menar Ducheneaut och Moore (2005) att det behövs mer empiriskt 

material rörande spelares kompetenselement som de utvecklar genom sitt spelande. Vidare 

indikerar Siitonen (2009) att ytterligare forskning krävs kring hur dessa kompetenselement 

kan appliceras i det vardagliga livet. Tidigare forskning fokuserar ofta på lärande genom 

MMORPGs men förbiser nyttan av lärda kompetenselement för spelare utanför spelvärlden.  

Vidare har tidigare forskning fastställt att spelare utvecklar olika kompetenselement 

(Ducheneaut & Moore, 2005; Papargyris & Poulymenakou, 2004; Siitonen, 2009; Ducheneaut 

et al, 2006; Rankin et al, 2006; Bennerstedt & Linderoth, 2009; Frank et al, 2006). Dessa 

kompetenselement har vi valt att kategorisera i tre huvudkategorier som sammanfattar vad de 

olika kompetenselementen berör; sociala, management och språkliga. Vår litteraturstudie 
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indikerar att spelares egna uppfattning kring  kompetenselement utvecklade i MMORPGs 

behöver utforskas vidare. Detta ämnar vi undersöka i denna uppsats med vår 

problemformulering.  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 Vilka kompetenser upplever spelare av MMORPGs att de har utvecklat eller förbättrat 

genom sitt spelande? 

1.2 SYFTEN 

Syftena med denna uppsats är att genom teoretiska och empiriska studier: 

 Undersöka spelares uppfattning kring sin egen utveckling av kompetenselement 

genom MMORPGs.  

 Undersöka vilka spelmoment i spelet som bidrar till utveckling av olika 

kompetenselement. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

För att kunna genomföra vår empiriska studie har vi utfört en litteraturstudie kring de 

områden som vår problemformulering och våra syften berör. Resultatet av litteraturstudien 

presenteras nedan.  

2.1 KOMPETENS OCH KOMPETENSUTVECKLING 

Under de senaste årtionden har begreppet kompetens blivit alltmer populärt i företagsvärlden 

(Keen, 1993; Lindgren, Stenmark & Ljungberg, 2003). Begreppet kompetens är 

mångfacetterat och är därför svårt att definiera upp (Stevrin, 1986). Fränkel (2003) definierar 

individuell kompetens som: ”Individens förmåga att klara av de krav som ställs i en given 

situation” (s.11). Kompetens utvecklas genom handling och under en längre tid genom att 

pröva idéer och lösa problem (Hansson, 2005; Stevrin, 1986). Kompetens som anskaffas på 

detta sätt blir ett resultat av en omfattande inlärningsprocess (Stevrin, 1986).  

 

För att framgångsrikt utveckla kompetens krävs vilja, tillfälle, tålamod, motivation och 

engagemang. Dessa faktorer är en förutsättning för kompetensutveckling (Stevrin, 1986; 

Hansson, 2005; Fränkel, 2003). Kompetensutveckling är något som Hansson (2005) tar upp 

och kopplar det mer till en organisation eller ett företag men tar upp att det kan beskrivas som 

vardagslärande. Kompetensutveckling sker i samverkan med andra och vi lär genom att 

samarbeta tillammans med andra och att en individ blir bättre efter hand.  

 

Stevrin (1986) tar upp att det kan vara viktigt att skilja mellan två typer av kompetens; teknisk 

kompetens och social kompetens. Teknisk kompetens innebär att en individ besitter ett visst 

kunnande som berör ett specifikt område. Social kompetens är att en individ kan utnyttja sin 

kompetens tillsammans med andra personer eller att till och med kunna utnyttja andra 

personers kompetens. Fränkel (2003) benämner även han social kompetens. Detta beskrivs 

som att kunna förstå konsekvenser av sitt eget handlande, känna empati, kunna läsa av andra 

människor och förstå hur och varför de reagerar som de gör. Keen (1993) och Stewart (1999) 

tar även upp att för att en grupp ska fungera optimalt krävs gemensamma värderingar, 

komplementära kunskaper, färdigheter, erfarenheter och kontakter. Stevrin (1986) menar även 

på att för att en individ ska kunna agera kompetent behöver denna kunna behärska både 

teknisk och social kompetens. 

Kompetens kan inte betraktas som något isolerat fenomen eller företeelse utan en individ är 

bara kompetent i förhållande till sin omvärld. Desto bättre en individ är anpassad till 

omvärlden i olika avseenden, desto mer kompetens anses det att denna individ har (Stevrin, 

1986). Därför hänger det samman med olika egenskaper så som problemlösningsförmåga, 

förmåga till att samarbeta och förmåga att leda andra (Stevrin, 1986). Kompetens kan även 

förklaras som skicklighet, duglighet, behörighet samt erforderliga kvalifikationer. Kompetens 

ses även som ett sammansatt begrepp som består av flera olika delar; förmåga och färdigheter, 

kunskaper samt erfarenheter (Keen, 1993).  
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Förmågor och färdigheter 

Förmågor och färdigheter handlar om att veta hur (Hansson, 2005). Alla människor har en 

medfödd förmåga att skapa och hantera verktyg, klara en situation, handla samt se framåt 

(Keen, 1993; Bowin, 2004). Genom övning kan personer utveckla dessa förmågor och 

successivt förbättra dem och så småningom övergår det till att vara en färdighet, så som till 

exempel tal och skrift (Keen, 1993). Utveckling av färdigheter görs genom instruktion och 

träning till exempel genom att individen får öva direkt i en verklig situation och då även har 

möjlighet till att experimentera. Genom att träna får individen en förtrogenhet genom att 

praktiskt använda sina kompetenser samt att lära sig av sina framgångar och misstag. 

Förtrogenhet kan inte skapas utan återkoppling och därför krävs det även reflektion över det 

som har hänt både själv och tillsammans med andra (Hansson, 2005).  

Kunskap 

Kunskap handlar om att veta vad, och kan lätt kommuniceras till andra i form av information 

(Hansson, 2005). Kunskap är något som ofta införskaffas genom utbildning, genom det talade 

och skrivna ordet men även genom databaser och böcker (Keen, 1993; Bowin, 2004; 

Hansson, 2005). Denna kunskap behövs som en grund för att kunna utveckla mer 

komplicerade färdigheter som kan behövas i vissa arbetsmiljöer (Keen, 1993).  

Erfarenhet 

Erfarenhet är att veta varför, och innebär att individen behöver förstå vad som är viktigt och 

hur det hänger ihop (Hansson, 2005). Keen (1993) och Stewart (1999) skriver att den största 

delen av en individs lärande sker genom egna erfarenheter i livet. För att en erfarenhet ska 

vara av nytta för individen krävs reflektion kring den upplevda situationen vilket leder till en 

förmåga att på ett bättre sätt kunna hantera en liknande situation i framtiden.  

2.2 MMORPG 

MMORPG är en förkortning som står för Massively Multiplayer Online Role-Playing Games 

och är en form av onlinespel där spelare skapar en avatar som representerar dem inne i den 

virtuella världen och är deras kommunikationslänk mellan varandra (Yee, 2006; Achterbosch, 

Pierce & Simmons, 2008; Suznjevic, Dobrijevic & Matijasevic, 2009). MMORPGs har 

uppstått från två olika områden; multi-user dungeons (MUDs) och computer role-playing 

games (CRPGs). Dessa har i sin tur utvecklats från spelet Dungeons and Dragons (D&D) 

(Achterbosch et al, 2008; Yee, 2006).  

När en spelare skapar en avatar finns det ofta olika raser att välja mellan, inom raserna finns 

olika klasser. Vissa klasser kan bara göra skada (Damage Per Second), andra kan hela andra 

avatarer (återställa deras liv) och några klasser kan tanka. Att tanka är när en avatar i en grupp 

försöker ”ta monstrens uppmärksamhet” och få dem att slå på tanken istället för de andra då 

denna har bättre rustning. Vissa klasser kan välja mellan flera av dessa roller (Yee, 2006; 

Bennerstedt & Linderoth, 2009). Stora MMORPGs består av ett flertal servrar, dessa är ofta 

regionsbaserade, det vill säga olika världsdelar på olika servrar, i en del MMORPGs finns 

även servrar baserade på språk. Varje server är begränsad till ett visst antal användarkonton, 

spelare har ofta en begränsning på hur många avatarer de får skapa på en server. Det som 
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utmärker MMORPGs från andra onlinespel är att den virtuella världen alltid finns där, även 

när spelaren har loggat ut (Achterbosch et al, 2008). När spelaren är utloggad ”sover” 

spelarens avatar, men de andra spelarna på servern fortsätter att spela och tiden i spelet 

fortgår.  

2.2.1 DEN SOCIALA DELEN AV MMORPGS 

I MMORPGs kan en spelare välja att spela själv, men begränsar sig då från en stor del av 

spelets innehåll (Ducheneaut et al, 2006). En spelare kan nå den högsta leveln med sin avatar 

genom att göra quester (en quest är en form av uppdrag) som belönas med erfarenhetspoäng. 

En specifik mängd erfarenhetspoäng behövs för att öka sin level. MMORPGs är utformade 

för att uppmuntra samarbete mellan spelare. En typ av samarbete som finns i MMORPGs är 

instanser. En instans är en bana med en start och en slutpunkt där det behövs fem personer 

med olika roller, en som kan tanka, en som kan hela och tre som kan göra skada (DPS) på 

monster. I en instans är monstren svårare än utanför och går inte att döda själv utan kräver 

samarbete (Yee, 2006; Bennerstedt & Linderoth, 2009).  

När en spelare har nått den högsta leveln finns ett annat samarbetsalternativ som kallas raid. 

En raid kräver minst tio spelare av olika roller. Många raider är utmanande och kan kräva 

taktik och strategi för att lyckas (Suznjevic et al, 2009). MMORPGs erbjuder även en form av 

social gruppering som kallas för Guild (i vissa andra spel kallas det för andra namn såsom 

allianser). En guild har en ledare och kan bestå av en mängd personer. I en guild uppmuntras 

samarbete och att hjälpa varandra för att nå så långt som möjligt i spelet, ofta hjälper de som 

är högre level de som är lägre (Papargyris & Poulymenakou, 2004). Guilder utför ofta 

instanser och raider tillsammans och är ett väldigt socialt element i MMORPGs (Ducheneaut 

et al, 2006; Ducheneaut et al, 2007).  

2.2.2 WORLD OF WARCRAFT 

Världens populäraste MMORPG skapades av Blizzard Entertainment och heter World of 

Warcraft (WoW) (Sims Bainbridge, 2010). WoW hade år 2008 11 miljoner spelare i olika 

delar av världen (Sims Bainbridge, 2010). När WoW först släpptes år 2004 var den högsta 

leveln 60, sedan dess har flera expansioner släppts och nu är 85 den högsta leveln en spelare 

kan uppnå (Sims Bainbridge, 2010). Världen i WoW kallas för Azeroth (Nardi & Harris, 

2006). I WoW finns det många aktiviteter så som; utforskning, quester, prata med vänner och 

mycket mer (Nardi & Harris, 2006). WoW består av två olika fraktioner; Horde och Alliance 

[1].  Alliance ses som den nobla fraktionen och en spelare kan välja mellan sex olika raser; 

human, dwarf, gnome, night elf, draenei och worgen [1]. Horde ses som den mäktiga 

fraktionen och även här kan spelare välja mellan sex olika raser; orc, troll, tauren, undead, 

blood elf och goblin [1]. I spelet finns 10 olika klasser; warrior, paladin, hunter, rogue, priest, 

death knight, shaman, mage, warlock och druid [1]. Olika klasser är bra på olika saker, vilken 

klass en spelare väljer att spela har stor inverkan på hur spelet upplevs och bör övervägas 

noga innan ett val görs [1]. Varje klass har tre möjliga talangträd som en spelare kan välja 

mellan. För vissa klasser är alla talangträden för att göra skada (DPS), medan en del klasser 

kan anta alla olika roller som behövs i en grupp; tank, healer och skada (DPS) [1]. För en 

tydligare definition av de olika begreppen kring MMORPGs och WoW se bilaga 4.  
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Bild 1, skapande av en avatar i World of Warcraft 

2.3 KOMPETENSELEMENT I MMORPGS 

Tidigare forskning indikerar att kompetens utvecklas vid spelande av MMORPGs 

(Bennerstedt & Linderoth, 2009; Ducheneaut & Moore, 2005; Papargyris & Poulymenakou, 

2004; Rankin et al, 2006; Yee, 2006). Dessa kompetenselement har vi delat in i tre 

huvudkategorier; sociala, management och språkliga.  

Sociala kompetenselement 

Som framgår av litteraturen är MMORPGs sociala i sin natur. Ducheneaut och Moore (2005) 

skriver om gruppbildning för att genomföra quester och raider. Till skillnad från andra typer 

av spel där spelet själv placerar in spelaren i en slumpad grupp måste spelaren själv i stor 

utsträckning hitta och hantera en grupp. För att åstadkomma detta på ett lyckat sätt krävs 

kommunikation och samarbetsförmåga(Ducheneaut & Moore, 2005; Papargyris & 

Poulymenakou, 2004). Genom att utföra detta kontinuerligt utvecklar spelaren färdigheter, 

förmågor, kunskaper samt erfarenheter. MMORPGs är ett bra sätt att möta nya personer då 

många individer känner sig säkrare i en virtuell värld (Ducheneaut & Moore, 2005). När nya 

spelare börjar spela ger onlinemiljön en stor möjlighet att fråga andra spelare om tips och råd 

och detta främjar förmågan att lära ut saker till andra spelare (Papargyris & Poulymenakou, 

2004). Även Ducheneaut och Moore (2005) pekar på att nya spelare lär sig från andra spelare 

ofta från de med högre level och mer erfarenhet. Vidare menar Ducheneaut och Moore (2005) 

att tillverkarna av MMORPGs numera räknar med att spelare lär sig av varandra vilket 

resulterar i en betydligt tunnare instruktionsbok.  
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Management kompetenselement 

I MMORPGs är även ledarskap ett väsentligt element, eftersom en stor del av spelet utförs i 

grupp, och för att en grupp ska fungera på ett optimalt sätt behövs en ledande person 

(Siitonen, 2009). Siitonen (2009) skriver att många personer ser en ledande roll som en form 

av jobb då det är tidskrävande. Några av de uppgifter som förväntas av en ledande person i 

MMORPG (guildledare, raidledare och gruppledare) är:  

- Ledarskapsförmåga så som mediering, övertalning och motivation (Siitonen, 2009; 

Ducheneaut & Moore, 2005; Papargyris & Poulymenakou). Militären har använt sig 

av datorspel för att utveckla ledarskapsförmågan hos sina officerare. De använder sig 

främst av simulatorer vid utveckling av detta (Raybourn, Deagle, Mendini & 

Heneghan, 2005).   

- Administration så som rekrytering av nya spelare till guilden, samordnande raids och 

grupphantering (Papargyris & Poulymenakou, 2004; Ducheneaut et al, 2006). Vid 

planering av raider är det viktigt att ha en fungerande grupp med balanserade klasser, 

för många av en klass kan ha en negativ effekt (Ducheneaut et al, 2006). 

- Beslutfattning – att kunna ta kontrollen och fatta ett beslut (Papargyris & 

Poulymenakou, 2004). Green, Pouget och Bavelier (2010) skriver i sin artikel hur 

actionspel ger spelare snabbare beslutsfattning. I sin studie jämför de spelare av ett 

lugnare spel och ett actionspel och ser skillnaden i beslutsfattning hos de spelare som 

spelat ett actionspel.  

- Konflikthantering – att kunna lösa konflikter som uppstår inom spelet (Siitonen, 

2009) 

Språkliga kompetenselement 

Precis som i verkliga livet när personer jobbar i grupper av olika slag är kommunikation och 

språk essentiella. MMORPGs kan hjälpa spelare att utveckla sina språkkunskaper; både 

grammatiskt samt i tal och skrift (Rankin et al, 2006; Bennerstedt & Linderoth, 2009). Detta 

gäller främst personer från länder med ett mindre talat språk, till exempel de skandinaviska 

länderna (Bennerstedt & Linderoth, 2009). Frank et al (2006) har utfört en undersökning som 

visar på att en individs skrivhastighet på tangentbord ökar efter spelande av MMORPGs.  

För att ge en tydligare översikt och sammanfattning av de kompetenselement som har 

identifierats genom tidigare forskning har vi skapat en modell (se figur 1 nedan). I figuren har 

vi delat in kompetenselementen i tre huvudkategorier som vi finner kan ses som övergripande 

för de olika kompetenselementen samt vilka författare som identifierat vilket 

kompetenselement. 
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Figur 1 – kompetenselement i MMORPGs identifierade från litteraturstudien 
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(Duchenaut & Moore, 2005; 
Papargyris & Poulymenakou, 
2004)

•Förmåga att lära ut saker till 
andra spelare (Papargyris & 
Poulymenakou, 2004; 
Duchenaut & Moore, 2005)

Management

•Ledarskapsförmåga 
(Siitonen, 2009; Ducheneaut 
& Moore,  2005; Papargyris 
& Poulymenakou, 2004)

•Administration (Papargyris & 
Poulymenakou, 2004; 
Ducheneaut et al, 2006)

•Konflikthantering (Siitonen, 
2009)

•Beslutfattning (Papargyris & 
Poulymenakou, 2004)

Språkliga

•Grammatik (Rankin et al, 
2006)

•Skrivhastighet (Frank et al, 
2006)

•Större ordförråd (Ranking et 
al, 2006; Bennerstedt & 
Linderoth, 2009)

•Främmande språk 
(Bennerstedt & Linderoth, 
2009)
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3. METOD  

I detta kapitel presenterar vi vilka metoder och tillvägagångssätt vi har valt att använda för att 

genomföra vår empiriska studie för att kunna besvara vår problemformulering. Vi ämnar även 

motivera de val vi gjort samt ta upp eventuella brister i vår undersökning.  

3.1 FORSKNINGSANSATS 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två övergripande typer av forskningsansatser 

att använda sig av, dessa är den kvalitativa och kvantitativa (Denscombe, 2009; Alvesson & 

Sköldberg, 2008 ). En kvalitativ ansats kännetecknas av öppen och mångtydig empiri och 

utgår från studiesubjektens perspektiv och erfarenheter (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale 

& Brinkmann, 2009). De data som en kvalitativ ansats producerar består av ord (talade eller 

skrivna) samt visuella bilder (Denscombe, 2009). De metoder som används för att utföra en 

kvalitativ studie är oftast intervju, dokument och observation (Denscombe, 2009; Patel & 

Davidson, 2003). En kvantitativ ansats kännetecknas av sin egenskap att utgå från forskarens 

syn på vad som är centralt för problemområdet (Alvesson & Sköldberg, 2008). De data som 

en kvantitativ ansats producerar består av siffror (Denscombe, 2009). De metoder som 

används för att utföra en kvantitativ undersökning är oftast frågeformulär och observation 

(Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2003).  

Vi valde att använda oss av tre datainsamlingsmoment, enkät, intervjuer och deltagande 

observation, för att genomföra vår studie, varav de vi lagt störst vikt på är av en kvalitativ 

ansats. Detta val gjorde vi eftersom vårt syfte är att utforska spelares uppfattning av sin egen 

kompetensutveckling i MMORPGs. Spelares perspektiv på sin egen kompetensutveckling är 

en synvinkel som vi genom vår litteraturstudie fann mindre utforskad. Därför ansåg vi att en 

kvalitativ studie passade bra för att kunna förstå och undersöka spelares egna uppfattningar 

djupare. Det finns många kvalitativa strategier och metoder, då vi själva spelar World of 

Warcraft fann vi att forskningsstrategin netnografi (Denscombe, 2009) passade vår studie och 

de syften vi ämnar uppfylla. Med hjälp av netnografi kunde vi komma närmre spelarna och 

utföra studien i den miljön som vi ville undersöka (Denscombe, 2009). I och med att vi själva 

var insatta i den virtuella världen kunde vi lätt smälta in och förstå det språk som används i 

denna värld. 

3.2 LITTERATURSTUDIE 

Vår teoretiska referensram består till stor del av vetenskapliga artiklar och litteratur. De 

böcker vi använt är antingen från Högskolan i Halmstads bibliotek eller fjärrlånade genom 

sökmotorn LIBRIS från andra högskolebibliotek runt om i Sverige. De vetenskapliga artiklar 

som vi använt oss av sökte vi upp i databaserna ACM, SpringerLINK samt genom Google 

Scholar. En del vetenskapliga artiklar samt böcker har hittats genom referenslistor på lästa 

vetenskapliga artiklar samt uppsatser. Några av de sökord som använts i sökprocessen är: 

MMORPG + competence, MMORPG + learning, MMORPG + leadership, MMORPG, 

kompetens, MMORPG + skills, intervju, kvalitativ forskning, netnografi, social kompetens, 

World of Warcraft.  
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Litteraturen som användes behandlar områden såsom MMORPGs, World of Warcraft, 

kompetens, enkät, intervju, kvantitativ forskning samt kvalitativ forskning.  

3.3 ENKÄT 

Enkät är en kvantitativ undersökningsmetod som är en skriftlig förfrågan som riktar sig till en 

stor mängd mottagare, ofta med geografisk spridning (Denscombe, 2009; Kylén, 2004; 

Avison & Fitzgerald, 2006). Vi valde att göra vår enkät online i Google Documents för att 

lättare nå ut till respondenter med stor geografisk spridning samt för att lättare kunna 

distribuera enkäten (Avison & Fitzgerald, 2006; Kylén, 2004). Vi använde oss av en enkät för 

att få uppslag till vilka kompetenselement som spelare av MMORPGs uppfattade att de 

utvecklat eller förbättrat. Enkätfrågorna utformades med hjälp av litteraturstudien.  

Vid utformningen av vår enkät valde vi att kombinera öppna och stängda frågor (Denscombe, 

2009). De stängda frågorna syftade till att undersöka om spelare upplevde en utveckling eller 

förbättring av kompetenselementen som identifierats i litteraturstudien. På dessa frågor valde 

vi även att ha ett alternativ där respondenten själv kunde skriva in ett kompetenselement om 

denna upplevde att något de utvecklat eller förbättrat saknades i listan (se bilaga 3). Detta för 

att kunna identifiera nya kompetenselement som inte hittats genom litteraturstudien. De öppna 

frågorna i vår enkät syftade till att ge respondenterna möjligheten att uttrycka sig fritt och 

förklara vidare vad de menade med tidigare svar. Innan vid publicerade vår enkät såg vi till att 

testa den på två personer för att se till att inga frågor missuppfattades eller behövde en 

ytterligare förklaring för att de skulle kunna besvaras korrekt. 

Vid enkäter är det viktigt att noga presentera vilka forskarna är, varifrån forskarna kommer, 

vad som undersöks och vad den insamlade datan ska användas till. Denna information är 

väsentlig för att respondenten ska känna sig trygg och välinformerad, vilket skapar ett 

informerat samtycke (Denscombe, 2009). Detta gjorde vi genom att skriva en introducerande 

text i början av vår enkät. Vi publicerade även en förklaring och en länk till vår enkät på ett 

tiotal forum inriktade på MMORPGs och World of Warcraft för att nå ut till målgruppen för 

vår studie.   

3.4 NETNOGRAFI 

För att genomföra vår studie använde vi strategin netnografi som är en internetbaserad version 

av etnografi (Denscombe, 2009). Netnografi handlar om deltagande observation som baseras 

på fältarbete som utförs online (Kozinets, 2010). Etnografi, som utförs ansikte mot ansikte 

och i-person, syftar till att studera ett område genom att bli en aktiv del av den grupp som 

studeras. Där forskaren deltar i dagliga aktiviteter samtidigt som forskaren observerar, 

reflekterar och analyserar det som sker runt omkring (Hine, 2000; Hakken, 1999; Kozinets, 

2010). Det som kännetecknar etnografi är att etnografen skriver om människor (Myers, 1999).  

Vid netnografi använder sig forskare av metoderna intervju eller djupintervju och deltagande 

observation (Kozinets, 2010). De metoder vi valt för vår studie är intervjuer och deltagande 

observation. Intervjuer tillåter den netnografiska forskaren att utvidga sin förståelse för vad de 

observerar online (Kozinets, 2010). Vad som ytterligare utmärker netnografi och skiljer den 

från etnografi är att forskaren använder sig av datormedierad kommunikation som källa för 
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data (Kozinets, 2010). Vi använde Ventrilo för intervjuerna och den deltagande observationen 

skedde genom att vara en del av samhället inne i spelet World of Warcraft.  

3.4.1 INTERVJU 

En intervju är ett möte med en eller flera person där forskaren vill få insikt i människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Kylén, 2004; Denscombe, 2009). Det finns 

tre olika typer av intervjuer och vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer. Detta för att 

vi hade en del specifika frågor som skulle besvaras samt en del ämnen som skulle behandlas 

och vi ville vara så öppna som möjligt. En strukturerad intervju fann vi vara för strikt då vi 

ville föra en form av samtal med spelaren. Inte heller en ostrukturerad intervju hade passat oss 

då vi hade specifika kompetenselement vi ville behandla. Vi använde oss av en intervjuguide 

(se bilaga 2), som grundades på vår enkät och litteraturstudie (se bilaga 1). Intervjuguiden 

användes som en checklista för att kontrollera att alla de kompetenselement och områden vi 

ville fråga om togs upp (Denscombe, 2009; Kylén, 2004).   

När en netnografisk studie genomförs använder sig forskaren främst av onlineintervjuer. 

Skillnaden mellan en onlineintervju och en ansikte-mot-ansikte intervju är att onlineintervjun 

sker genom någon form av teknologisk artefakt. Kozinets (2010) tar upp att det kan vara svårt 

att få fram allt forskaren vill ha fram genom en chatintervju. Dock kan detta förbättras genom 

att använda t.ex. Skype eller annat likande program då forskaren kan se personen som 

konversationen sker med.  

Innan vi genomförde våra intervjuer pilottestade vi vår intervjuguide på två personer för att se 

om de frågor vi valt var relevanta, tydliga samt språkligt korrekta (Kylén, 2004). Med tanke 

på att de personer vi skulle intervjua främst var engelsktalande personer valde vi att pilottesta 

våra intervjufrågor på bland annat en engelskalärare för att säkerställa att vi använt ett korrekt 

och tydligt språk. För att testa vår intervjuguide ytterligare utförde vi även en pilotintervju för 

att undersöka hur våra frågor fungerade i en verklig situation. På detta sätt kunde vi upptäcka 

eventuella problem och förändringar som skulle behöva göras för att förbättra vår studie. 

Utifrån pilotintervjun kom vi fram till att vi missat en del frågor rörande kompetenselement 

och fick lägga till dessa inför kommande intervjuer.  

Genomförande av intervjuer 

Vi valde att utföra sex intervjuer för vår uppsats. För att genomföra våra intervjuer valde vi att 

använda oss av VOIP programmet Ventrilo. Den första intervjun som blev en form av 

pilotintervju genomfördes med en man i 25års åldern som var guildledare i sin guild. Vi fick 

även återkomma till denna person då vi efter vår intervju med honom tagit fram några nya 

frågor som behövde besvaras. Vår andra intervjuperson hittades med hjälp av vår enkät och 

var gymnasiestudent. Han hade tidigare haft en roll som officer i en guild men efter ett 

uppehåll från spelandet hade han nu en social roll istället. Vår tredje intervjuperson var en 

man i 35års åldern från vår egna guild. Han har en högskoleutbildning och jobbar som IT-

konsult men är i nuläget hemmapappa. Vår fjärde intervjuperson var en man i 25års åldern 

som är högskolestudent, han hade i nuläget en paus från spelet. Vår femte intervjuperson var 

en man i 20års åldern från Kanada, detta gjorde att vi utförde intervjun via e-post då 

tidsskillnaden och arbetstider skapade förhinder. Han är med i en av toppguilderna på sin 
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server och raidar regelbundet. Vår sjätte intervjuperson var en man i 20års åldern från 

England som vi kom i kontakt med genom vår första intervjuperson. Han är officer i 

intervjuperson 1 guild. Han var väldigt upptagen men ville ändå delta. Detta resulterade i en 

mailintervju.  

3.4.2 DELTAGANDE OBSERVATION 

Vårt sista datainsamlingsmoment var deltagande observation. Vid observation utgår forskaren 

från ett problem och observerar gruppen som problemet berör (Kylén, 2004). Observatören 

skriver ner tankar, i form av fältanteckningar, kring det denna sett, hört, tänkt och känt, men 

även tolkningar och slutsatser kring detta (Kylén, 2004). Den typ av observation vi använde 

oss av var deltagande observation som innebär att observatören deltar i de studerade 

människornas dagliga aktiviteter (Denscombe, 2009).  

En forskare kan vid deltagande observation utföra denna utifrån fyra olika roller; fullständig 

observatör, observatör som deltagare, deltagare som observatör och fullständig deltagande 

(Angrosino, 2007). Då syftet med observationsmomenten i vår studie var att utgå utifrån 

intervjusvaren rörande vad det är i spelet som kan bidra till utveckling av kompetenselement, 

tog vi rollen som fullständig deltagare och observerade som en aktiv del i gruppen. Genom 

observationsmomenten ämnade vi att vidare utforska de svar vi fått in från enkäten samt 

intervjuerna och se vilka spelmoment det är i spelet som utvecklar kompetenser hos spelarna.  

Presentation av observation 

Vid en netnografisk studie är det vanligt att presentera observationer i form av en narration 

(Kozinets, 2010). Det finns tre olika former av narrativ; realistiskt, bekännande och 

impressionistiskt (Angrosino, 2007). För att illustrera att det finns möjlighet till 

kompetensutveckling i MMORPGs har vi valt att göra en utförlig realistisk narration vilket 

innebär att vi är objektiva i narrationen. För att skapa narrationen utgick vi från en typisk raid 

som utfördes i en guildgrupp där vi förde anteckningar och tog skärmdumpar som stöd för 

narrationen.  

3.5  URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Inom genren MMORPG finns det en mängd olika spel, vi valde att fokusera vår studie på 

spelet World of Warcraft eftersom det är det mest populära spelet med största antalet spelare 

världen över (Sims Bainbridge, 2010). World of Warcraft har mer än hundra engelsktalande 

europeiska servrar [1], vi valde att utföra vår netnografiska studie på servern Emerald Dream 

men hade även tillgång till servern Kor’gall. Detta urval gjorde vi för att vi redan spelat på 

denna server under en längre tid och redan är en del av det virtuella samhället. Vi valde även 

att leta efter intervjupersoner på dessa servrar då vi med vår studie ville komma åt de spelare 

som är involverade i detta spel och det digitala samhället samt deras uppfattningar och åsikter. 

De kriterier vi hade för våra intervjupersoner var: 

- Att de spelar eller hade spelat World of Warcraft under minst ett halvårs tid 

- Att de spelade minst 20 timmar i veckan när de spelade World of Warcraft. Detta för 

att undvika personer som inte aktivt utför olika spelmoment i spelet.  

- En variation av åldrar och livserfarenheter 
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3.6 ANALYS AV KVALITATIV DATA 

Eftersom att vi använt oss av tre datainsamlingsmoment som byggde på varandra har vår 

analys av datan skett stegvis. Först genomförde vi en enkät vars svar låg till grund för våra 

intervjuer. De svar från intervjuerna rörande vilka spelmoment som utvecklar eller förbättrar 

kompetenselement ledde till att vi gick in och observerade dessa noggrannare i spelet.  

Enkät 

Syftet med vår enkät var att undersöka om spelarna upplevde utveckling eller förbättring av 

de kompetenselement vi identifierat från vår litteraturstudie. Vi ville även få uppslag till andra 

kompetenselement som kunde utvecklas eller förbättras genom spelet. Vi gick igenom 

enkätresultaten för att plocka ut kompetenselement vi inte identifierat tidigare och hur många 

som upplevde de redan identifierade kompetenselementen. De nya kompetenselementen lades 

till i vår figur som vi tagit fram efter litteraturstudien (se figur 2 i resultatdelen). Utifrån denna 

figur utvecklade vi vår intervjuguide (se bilaga 2).  

Intervju 

För att genomföra analysen av de kvalitativa data vi samlade in från intervjuerna utgick vi 

från Jacobsen (2002) som skriver att analys av kvalitativa data består av tre delar; 

beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination.  

Det första vi gjorde för att förbereda våra data för analys var att transkribera intervjuerna 

(Jacobsen, 2002).  

Efter att datan hade blivit mer lätthanterlig fokuserade vi på att kategorisera den data vi fått in 

utifrån de kompetenselement vi ville undersöka, vi letade även efter kompetenselement vi inte 

hade tänkt på tidigare (Jacobsen, 2002). Utifrån detta skapade vi en sammanfattning för att 

lättare illustrera svaren.  

Efter att vi kategoriserat datan undersökte vi om vår litteraturstudie och intervjusvaren stämde 

överrens samt var de kompetenselement spelarna upplevde att de utvecklade ägde rum i tre 

figurer (se figur 3-5 i resultat- och analysdelen) (Jacobsen, 2002). Efter att ha fått fram vilka 

spelmoment respondenterna upplevde utvecklade eller förbättrade olika kompetenselement 

gick vi in och observerade dessa i spelet.  

Observation 

Vi gick igenom materialet efter vår deltagande observation och skrev vår narration. Vid 

analys av våra observationer har vi inte analyserat vårt eget deltagande utan vi har endast 

undersökt och registrerat de andra spelarna som varit en del av grupper vi deltagit i. 

3.7 TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 

För att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av vår studie använde vi oss av tre olika 

datainsamlingsmoment (Denscombe, 2009; Angrosino, 2007). För att stärka studiens 

trovärdighet har vi försökt skriva en så transparent text som möjligt för att läsaren ska kunna 

följa alla de steg som vi utfört i vår studie (Ahrne & Svensson, 2011). 
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För att stärka enkätens tillförlitlighet var vi noga med att skriva utförliga instruktioner till hela 

enkäten respektive enskilda frågor samt att testa enkäten innan vi publicerade den (Patel & 

Davidsson, 2003).  

Vi valde att pilottesta våra intervjufrågor för att se till att dessa inte skulle skapa missförstånd 

och förvirring, vilket skulle kunna påverka respondentens svar och även för att förbättra 

studiens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) skriver att tillförlitligheten kan 

hotas om forskaren är ouppmärksam vid nedteckning och analys av data. Detta försökte vi 

undvika genom att spela in våra intervjuer samt anteckna och sedan efter kategoriseringen av 

datan noga gå igenom inspelningarna och anteckningarna igen.  

3.8 METODDISKUSSION 

Vi valde att starta vår studie med en enkät som gav oss en bra utgångspunkt utöver 

litteraturstudien. Enkäten syftade till att få fram eventuella nya kompetenselement men även 

att undersöka om spelare uppfattade de kompetenselement som vi funnit genom 

litteraturstudien. Vi ville inte utforska kompetenselementen djupare genom enkäten och 

försökte därför hålla den ganska grundlig. Vi valde att använda oss av tre 

datainsamlingsmoment för att stärka studiens trovärdighet och även för att få en utvidgad syn 

på ämnet.  

Vårt urval av server och respondenter till intervjuerna gjordes för att det tar tid att bygga upp 

förtrogenhet med en miljö och personer. Detta var inte nödvändigt då vi redan var en del av 

samhället på servern. Vi har även i vår studie dragit nytta av att vi spelar på servern sedan 

tidigare och på så sätt kunnat se utvecklingen hos andra spelare under en längre tid, vilket vi 

tror stärker observationsdelen av vår uppsats. Vi har dock valt att inte analysera oss själva och 

vårt agerande i spelet utan har endast observerat andra spelares spelande. 

När vi utförde vår första intervju utgick vi från att det var en skarp intervju, men det visade 

sig bli mer av en pilotintervju, dock anser vi att vi kan använda svaren som vi fick och vi 

valde att återkomma till honom med de nya frågorna. Vid intervjuerna ställdes inte frågorna 

exakt så som de var skrivna utan vi använde intervjuguiden mer som en checklista. 

 

Vi var medvetna om att spelare kan ha en partisk syn på sin kompetensutveckling och att detta 

skulle kunna leda till missvisande resultat. Vi valde att ha detta i åtanke under intervjuerna 

men att anta att detta inte var fallet, vi trodde det skulle märkas i intervjusvaren och på 

respondenten om de försökte glorifiera sig själva.  

 

Redan från början av vår studie har vi varit noggranna med att tydligt informera 

respondenterna om vilka vi är, vad vi undersöker, vad materialet kommer användas till och att 

de är anonyma. Detta för att respondenterna inte ska känna sig otrygga och dåligt informerade 

om vad de deltar i och för att kunna ge ett informerat samtycke.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenterar vi de resultat som vi har fått fram genom vår enkät samt våra 

intervjuer och observationer som har tagits upp i metodkapitlet. Vi inleder med en genomgång 

av enkätresultaten. Detta följs av en narration som baseras på våra observationer från World 

of Warcraft. Slutligen presenteras en sammanställning av intervjuerna där vi har valt att dela 

upp resultatet i de huvudkategorier som vi delat in kompetenselementen i.  

4.1 ENKÄT 

Vi inledde vår studie med att genomföra en enkät där vi undersökte spelares uppfattning av 

sin egen kompetensutveckling genom spelet World of Warcraft. Efter att vi fått in 61 svar 

gick vi igenom alla svar och identifierade det som var relevant för vår studie och syftet med 

enkäten. Det vi tittade mest på var de öppna fälten där respondenterna kunde skriva in egna 

kompetenselement och tankar. Under analysen av enkätsvaren märkte vi att en del nya 

kompetenselement nämndes i de öppna textfälten detta ledde till att vi noga gick igenom 

dessa fält. Vi skrev ner de nya kompetenselementen allt eftersom vi gick igenom enkäterna.  

Genom enkäten identifierade vi sju nya kompetenselement som vi efter analys försökte 

placera in i vår figur som sammanfattar kompetenselementen. Vi märkte dock att en del inte 

passade in under någon av våra tre huvudkategorier och valde därför att lägga till en fjärde 

huvudkategori som vi kallade för Övriga. I tabell 1 visas spelares uppfattning av sin 

utveckling respektive förbättring av de kompetenselement som identifierats genom 

litteraturstudien. De nya kompetenselement som vi identifierade i Other-fältet samt i de öppna 

textfälten lade vi in i vår sammanfattningsmodell från referensramen (se figur 1). Vi har valt 

att illustrera de nya kompetenselementen i en mörkare färg (se figur 2). 

 

 

Kompetenselement Antal respondenter som 

upplevt utveckling (av 61) 

Antal respondenter som 

upplevt förbättring (av 61) 

Language skills (written and 

spoken) 

25 32 

Conflict management skills 22 28 

Collaboration skills 20 30 

Decision making skills 20 19 

Teaching skills (teaching new 

players about the game) 

19 29 

Leadership skills 15 24 

Administration skills 8 18 

Other 5 3 

None 2 2 

Tabell 1 – Sammanställning av upplevda utvecklade och förbättrade kompetenselement 
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Figur 2 – Uppdaterad version av sammanfattningsmodellen av kompetenselement med de nya 

kompetenselementen som framkom genom enkätundersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenselement i 
MMORPGs

Sociala

•Förmåga att arbeta i 
grupp (Ducheneaut & 
Moore, 2005; 
Papargyris & 
Poulymenakou, 2004)

•Förmåga att lära ut 
saker till andra spelare 
(Papargyris & 
Poulymenakou, 2004; 
Ducheneaut & Moore, 
2005)

•Mer social utanför 
spelet (Enkät)

Management

•Ledarskapsförmåga 
(Siitonen, 2009; 
Ducheneaut & Moore, 
2005; Papargyris & 
Poulymenakou, 2004)

•Administration 
(Papargyris & 
Poulymenakou, 2004; 
Ducheneaut et al, 
2006)

•Konflikthantering 
(Siitonen, 2009)

•Beslutfattning 
(Papargyris & 
Poulymenakou, 2004)

Språkliga

•Grammatik (Rankin et 
al, 2006)

•Skrivhastighet (Frank 
et al, 2006)

•Större ordförråd 
(Ranking et al, 2006; 
Bennerstedt & 
Linderoth, 2009)

•Främmande språk 
(Bennerstedt & 
Linderoth, 2009)

Övriga

•Tidshantering (Enkät)

•Matematiska 
kunskaper (Enkät)

•Reaktionstid(Enkät)

•Multitasking (Enkät)

•Snabbtänkthet (Enkät)

•Analytiskt tänkande 
(Enkät)
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4.2  NARRATION 

För att illustrera olika spelmoment där kompetenselement kan utvecklas eller förbättras har vi 

valt att skriva en narration. Narrationen baseras på de observationer vi gjort inne i spelet 

World of Warcraft. Vi valde att göra en narration kring en raid då vi funnit att flera 

kompetenselement kan utvecklas eller förbättras i detta spelmoment. Vi anser att även andra 

spelmoment i spelet kan bidra till utveckling eller förbättring av kompetenselement. Dessa 

presenteras senare i resultatdelen. För en förklaring av spelbegrepp se bilaga 4. För en lista 

över de avatarer som deltog i raiden samt deras roller se bilaga 5. 

Guilden Two and a Half Wise Men ska göra en raid tillsammans och deras Guildmaster 

Froggy bestämmer sig under tisdagen för att planera in en raid på fredag kväll. Froggy öppnar 

kalendern i spelet och skapar en raid klockan 20 på fredagen. Medlemmarna i guilden ser att 

kalendern blinkar och kan välja att tacka ja till raiden om de kan och vill komma och om de 

inte vill eller kan så kan de tacka nej (Administration).  

Fredagen anländer och Froggy börjar bjuda in sina guildmedlemmar som tackat ja till raiden 

till en grupp en kvart innan raiden ska börja (Administration). De första som accepterar 

gruppinbjudan börjar diskutera vilken raid de vill gå till. 

 

Froggy bestämmer efter lite diskussion att de ska börja med raiden Bastion of Twilight 

(Beslutfattningsförmåga och Ledarskapsförmåga). Mergy hade meddelat Froggy om att 

han skulle bli några minuter sen men gruppen bestämmer sig för att börja döda de monster 

som finns innan första bossen då dessa inte kräver en full grupp. Strax innan första bossen 

dyker Mergy upp och ansluter sig till gruppen (Tidshantering). Efter att ha dödat några 

grupper med monster kommer de fram till den första bossen; Halfus Wyrmbreaker.  
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Halfus Wyrmbreaker 

Corslide hade inte gjort denna raid innan och Froggy får därför förklara taktiken för denna 

boss innan de kan börja (Förmåga att lära ut). Bosstriden består av Halfus Wyrmbreaker 

som är huvudbossen men även tre av fem olika drakar, vilka tre varierar veckovis. De tre 

drakarna är i början av striden fastkedjade på marken. Medan de är fastkedjade ger de bossen 

starkare förmågor, olika drakar ger olika förmågor.  

Innan striden börjar diskuterar gruppen ihop vilken drake de bör släppa lös först för att göra 

striden så enkel som möjligt. Tillsammans fattar gruppen ett beslut kring vilken drake de 

släpper först (Beslutsfattande). Under stridens gång måste Canberra och Monozeus byta vad 

de tankar, en tankar Halfus Wyrmbreaker och en tankar en drake. Detta eftersom Halfus 

Wyrmbreaker ger en staplande debuff som för varje gång han kastar den ger 10 procent 

mindre healing, detta innebär att de healers som finns i gruppen får det svårare att hålla tanken 

vid liv och kräver så småningom ett byte. För att detta ska ske på ett lyckat sätt krävs tydlig 

kommunikation mellan Canberra och Monozeus (Språkliga kompetenselement).  

För varje drake som dör tar Halfus Wyrmbreaker mer skada. Froggy sammanfattar taktiken 

för Corslide med ”Don’t stand in stuff”(Förmåga att lära ut). Striden börjar och en drake 

släpps lös, efter ett tag säger Monozeus att hans debuffs är för höga så han och Canberra 

byter plats (Förmåga att arbeta i grupp). Kommunikation sker kontinuerligt över Ventrilo 

och striden fortgår utan några problem. Gruppen kommer ut levandes ur striden tack vare bra 

kommunikation och samarbete.  

 

Valiona och Theralion 

Gruppen kommer fram till rummet där de två drakarna Valiona och Theralion befinner sig. 

Även här måste Froggy förklara taktiken för Corslide så att han vet vad han ska göra under 

stridens gång. (Förmåga att lära ut) Dessa bossar kräver bara en tank, därför gör Canberra 

skada (DPS) istället. Striden börjar och gruppen måste sprida ut sig då Theralion som flyger 

omkring i luften kastar Twilight Blasts som gör skada på de runt den person Theralion siktar 

på. Valiona kastar Blackout, som är en debuff, på Razky. Gruppen samlas på tanken och en 
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healer tar bort debuffen från Razky, detta delar en viss skada mellan alla raidmedlemmar 

(Förmåga att arbeta i grupp och Reaktionstid). Sedan sprider alla ut sig igen. Valiona gör 

Devouring Flames, som sprutar eld framför draken. De personer i gruppen som står framför 

draken måste reagera snabbt och måste flytta på sig snabbt (Reaktionstid). Efter att Valiona 

gjort Blackout och Devouring Flames några gånger byter drakarna plats.  

Valiona flyger upp och ner kommer Theralion. För Theralion behöver fyra personer stå 

utspridda i rummet för att bossen med jämna mellanrum gör Twilight Zone på en person som 

står en bit iväg från bossen. Den person som blir träffad måste reagera på detta snabbt och 

springa iväg eftersom att det lämnas en Void Zone på marken där denna stod som gör skada 

hela tiden (se bild) (Reaktionstid). De personer som står ute måste även vara uppmärksamma 

på om Theralion siktar på dem med sin attack Twilight Meteorite då denna skada måste 

fördelas mellan flera personer annars dödar det den som den siktar på. Om en person som står 

själv blir siktad på av Theralion måste de snabbt springa in till Monozeus och melee gruppen 

(Reaktionstid). Detta misslyckas Razky, Holyhyper och Mergy med vid olika tillfällen under 

striden vilket resulterar i deras död.  

Theralion kastar även en debuff på en raidmedlem med jämna mellanrum, denna person gör 

då mer skada eller återställer mer liv men gör skada på folk som står nära. Därför måste denna 

person springa iväg från resten av gruppen. Valiona är fortfarande uppe i luften och börjar 

efter ett tag göra Deep Breath. Detta är en attack som täcker en tredjedel av rummet med eld. 

Här krävs bra kommunikation och Canberra meddelar gruppen om vilken del av rummet som 

kommer täckas (Reaktionstid och Förmåga att arbeta i grupp). Nerdonoob reagerar dock 

lite långsamt på detta och dör från Deep Breath. Efter Deep Breath kommer Valiona ner igen 

och Theralion flyger upp. Striden fortsätter på detta vis tills drakarna är döda. Det tar lite 

längre tid än vad det brukar på grund av att raidmedlemmar dör men trots detta lyckas de döda 

Valiona och Theralion.  

De kommer igenom raiden Bastion of Twilight ganska snabbt och bestämmer gemensamt att 

de ska fortsätta i raiden Blackwing Descent. De kommer ganska snabbt fram till den första 

bossen i Blackwing Descent, Magmaw.  



20 

 

 

Magmaw 

Innan striden började förklarade Monozeus taktiken för Corslide (Förmåga att lära ut). 

Magmaw kräver bara en tank så Canberra gör skada (DPS) istället. Monozeus tankar 

Magmaw från hans högra sida medan resten av gruppen förutom Razky står på hans vänstra 

sida. Razky står i mitten av rummet eftersom att Magmaw med jämna mellanrum i striden gör 

en magi som heter Pillar of Flame. Denna görs alltid på en person som står en bit ifrån 

bossen, därför har de en person där så att de alltid vet vart den kommer hamna (Förmåga att 

arbeta i grupp). Efter Pillar of Flame kommer det små parasiter som behöver dödas utan att 

personer rör dem. Om en person får dem på sig kommer där ännu fler.  

En bit in i striden plockar Magmaw upp Monozeus och biter på honom med en attack som 

heter Mangle. När Magmaw gör detta måste två personer högerklicka på honom för att hoppa 

upp på hans rygg. Canberra 

och Amiable hoppar upp på 

hans rygg och kastar kedjor 

mot den pelare som finns på 

marken framför Magmaw 

(Förmåga att arbeta i 

grupp, Snabbtänkthet och 

Reaktionstid). Magmaws 

huvud spetsas och han tar 

mer skada under ett tag. 

Andra gången Magmaw gör 

Mangle krånglar bossen och 

bara en person kan hoppa 

upp på Magmaw. Detta gör 

att bossen inte tar mer skada 

men däremot gör mer skada 

mot raiden. De måste 

reagera snabbt och besluta 

sig för vad de ska göra 

(Snabbtänkthet och 

Beslutsfattningsförmåga). 

De healers som finns i 

gruppen behöver hela 

mycket mer än de brukar behöva och de vet inte riktigt vad de ska vänta sig då detta inte har 

hänt innan. Det blir en smått kaotiskt stämning under en stund, parasiter springer runt lite här 

och där men till slut lyckas gruppen döda Magmaw. Gruppen känner sig nöjda över att ha 

lyckats döda Magmaw tack vare ett bra samarbete och snabbtänkthet.  

Som ni nu har sett har vi markerat olika kompetenselement som framkom i raiden med fetstil 

inom parentes. De här kompetenselementen är identifierade genom vår litteraturstudie samt 

enkät och finns sammanfattade i figur 2 högre upp i resultatdelen.  
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4.3 INTERVJUER 

Det datainsamlingsmoment vi la mest vikt på var intervjuerna. Här presenteras och analyseras 

de svar vi fått fram genom dessa. Vi har valt att behandla svaren efter huvudkategorierna.  

Sociala kompetenselement 

Vid samtliga intervjuer framgick det tydligt att den sociala faktorn av spelet är det som främst 

motiverar spelarna till att fortsätta spela World of Warcraft. Samtliga respondenter 

poängterade att förmågan att arbeta i grupp är essentiell i MMORPGs, detta framgår i 

nedanstående citat:  

“Working as a team is important to progress in WoW, but 

sometimes it’s about the personal decisions that change for the 

best during a raid encounter” 

Respondenterna delade uppfattningen om att utveckling eller förbättring av detta 

kompetenselement skedde främst genom utförandet av raider och instanser i spelet. För att 

genomföra en raid eller instans på ett framgångsrikt sätt krävs kommunikation och 

samarbetsförmåga, något som även Ducheneaut och Moore (2005) samt Papargyris och 

Poulymenakou (2004) behandlar. En respondent ansåg att hantering av guilden påverkade 

hans förmåga att arbeta i grupp, vilket kan härledas till att denna respondents guild är 

demokratisk då de flesta beslut fattas i grupp. Förmågan att arbeta i grupp kan ses som en del 

av social kompetens som Stevrin (1986) tar upp. För att på ett framgångsrikt sätt arbeta i 

grupp krävs det att en spelare kan utnyttja sin egen kompetens tillsammans med andra spelare 

i en grupp. Det krävs även att spelaren förstår konsekvenserna av de handlingar denna gör i en 

grupp och förstår andra spelares agerande (Fränkel, 2003).  

Vidare för de sociala kompetenselementen undersökte vi förmågan att lära ut saker till 

andra spelare var det delade uppfattningar bland respondenterna. En del av respondenterna 

uttryckte att de gillar att förklara saker för och hjälpa oerfarna spelare. Respondenterna 

uttryckte att det var framför allt i instanser, raider och genom att förklara en klass för nya 

spelare som detta kompetenselement utvecklades eller förbättrades. En av de respondenterna 

som var positiv kring detta kompetenselement uttryckte sig så här:  

” I’ve been tanking a lot so people normally ask me what we 

are gonna do here, I think that’s nice to teach people and lead 

them so im normally positive when doing a random dungeon 

and such…Well I think that explaining tactics and teaching 

friends how to play certain classes has affected that a lot” 

De respondenter som upplevde en utveckling eller förbättring kopplade det till att lära ut 

taktik för svårare bossar i instanser och raider samt hur en viss klass spelas. Detta är en 

utveckling av det Papargyris och Poulymenakou (2004) tar upp kring att lära ut saker. De 

skriver att gamla spelare hjälper nya spelare. Vår studie visar på att det inte behöver vara nya 

spelare utan bara en situation som är ny för en spelare för att förmågan att lära ut kan 
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appliceras. Detta märkes även tydligt i raiden som vi presenterade i narrationen där Corslide 

inte genomfört dessa bossar innan men har spelat World of Warcraft i flera år. Eftersom att 

kompetens utvecklas genom handling och även är en inlärningsprocess (Stevrin, 1986; 

Hansson, 2005) kan Corslides utveckling ses som kompetensutveckling. Taktikförklarandet 

och sedan testade av detta kan ses som att pröva idéer och sedan genomföra detta, något som 

benämns som kompetensutveckling enligt Stevrin (1986). Då Corslide har spelat World of 

Warcraft under en längre tid hjälper hans tidigare erfarenheter av spelet honom att hantera den 

nya situationen han hamnar i under raiden. Keen (1993) nämner vikten av erfarenheter och 

reflektion kring dessa. 

De respondenter som inte upplevde en utveckling eller förbättring hade splittrade 

uppfattningar kring varför. Två av respondenterna tyckte att det hade att göra med tidigare 

livserfarenheter utanför spelvärlden; den ena har varit hjälplärare och den andra har arbetat 

inom IT-projekt i 15 år. Utifrån de svar vi fått genom alla intervjuerna ser vi ett samband 

mellan viljan att lära ut saker till andra spelare och den här personens roll i en instans men 

även i en guild.  

Efter analysen av våra intervjusvar kunde vi dra slutsatsen att kompetenselementet Mer 

sociala utanför spelet, som identifierats genom enkäten, inte upplevdes av våra respondenter. 

Respondenterna upplevde istället antingen ingen förändring eller en försämring av sitt sociala 

liv. De som upplevde en försämring uttryckte att detta var på grund av att spelet tog mycket 

av deras tid och att de då inte hann med andra sociala aktiviteter som de brukade göra innan 

de började spela.  

 Nedanstående citat visar på hur en av respondenterna som inte uppfattat någon förändring 

uttryckte sig: 

” I don’t think so no, I still go to parties and I still hang out 

with friends after school but I play a lot in the evenings.” 

Denna intervjuperson förklarar att han fortfarande gör de aktiviteter som han brukar göra även 

fast han spelar och liknande svar fick vi från resten av respondenterna.  

För att förtydliga vilka delar av spelet som kan bidra till kompetensutveckling har vi valt att 

presentera detta i en figur där det tydligt framgår vilket kompetenselement som uppfattas 

kunna utvecklas eller förbättras i olika delar av spelet (se figur 3).  



23 

 

 

Figur 3 – sammanfattning av de sociala kompetenselementens utvecklingsområden 

Management kompetenselement 

Vid undersökningen av managementkompetenselementen framkom det att flera av 

respondenterna ansåg att de utvecklat eller förbättrat sin ledarskapsförmåga genom spelet. 

Flera av respondenterna förklarade att de brukar ta en ledande roll när de gör saker i spelet 

och förbättrar därigenom sin ledarskapsförmåga. Siitonen (2009) tog i sin artikel upp att för 

att en grupp ska fungera på ett optimalt sätt behövs en ledande person. Vidare tog även 

Ducheneaut och Moore (2005) samt Papargyris och Poulymenakou (2004) upp viktiga 

egenskaper hos en ledare såsom mediering, övertalning och motivation. De nämner hur dessa 

egenskaper tillsammans hjälper med utvecklingen av ledarskapsförmåga. Vår studie pekar 

mot att ett spel inte behöver vara designat för att utveckla ledarskap så som militärens 

simulatorer (Raybourn et al., 2005) utan en multiplayer-miljö främjar utvecklandet eller 

förbättrandet av ledarskapsförmågor. 

Våra respondenter uttryckte att det var genom att ta ledande roller i instanser och raider men 

även genom högre guildrank som de främst förbättrat eller utvecklat detta kompetenselement. 

En högre guildrank anser vi kräver vilja, tålamod, motivation och engagemang vilket även är 

förutsättningar för kompetensutveckling enligt Stevrin (1986), Hansson (2005) och Fränkel 

(2003). En av respondenterna som upplevde en förbättrad ledarskapsförmåga uttryckte sig så 

här:  

” Well being an officer in my guild has I believe taught me how 

to be a better leader, I raid lead or I used to which I think 

helped me develop skills like communicating with the group and 

boosting moral and stuff” 

Sociala

Förmåga att arbeta 
i grupp

Instans

Raid

Guild hantering

Förmåga att lära ut

Instans

Raid

Förklara hur man 
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En av respondenterna utmärkte sig markant från de andra då han hade en annan bakgrund än 

de övriga respondenterna och han inte upplevde någon förbättring av detta kompetenselement 

genom sitt spelande, detta uttryckte han så här: 

”No not gained, used to run very large international projects so 

wow is a relax not a gain” 

 

En del av respondenterna upplevde att de utvecklat eller förbättrat sina administrativa 

förmågor genom World of Warcraft, detta genom högre positioner i sina guilder. De övriga 

upplevde inga situationer där de behövde använda sig av administration som var överförbar 

till livet utanför spelet, detta framkommer i citatet nedan:  

”Not really, WoW has its own specific needs that I can’t bring 

into the real world.” 

Genom vår analys kom vi fram till att detta var direkt kopplat till vilken rank respondenten 

hade i sin guild. Detta stämmer överrens med det Ducheneaut et al (2006) samt Papargyris 

och Poulymenakou (2004) skriver kring administration. De skriver att officerare och 

guildledare måste kunna samordna raids och hantera grupper på ett framgångsrikt sätt. 

Ducheneaut et al (2006) betonar vikten av att ha en balanserad grupp, något som stämmer 

överrens med Keen (1993) som säger att för att en grupp ska fungera optimalt behövs 

komplementära färdigheter. De respondenter som hade en högre guildrank uttryckte att det 

var nödvändigt för dem att kunna hantera administrativa uppgifter. Detta framgår i raiden i 

narrationen där Froggy lägger upp raiden i spelets kalender några dagar innan för att få ihop 

en grupp samt hanteringen av raiden.  

Respondenternas uppfattning kring konflikthantering i spelet var blandade. Flera av 

respondenterna ansåg att de förbättrat sin konflikthanteringsförmåga. Vi kunde se en svag 

koppling mellan förbättring av detta kompetenselement och en högre guildrank. Detta 

stämmer överrens med det Siitonen (2009) tog upp i sin artikel rörande 

ledarskapskommunikation. Han fick i sin undersökning fram att om en person har en ledande 

roll i ett spel innefattar det att lösa konflikter.  Respondenterna uttryckte även att detta 

kompetenselement utvecklades eller förbättrades genom instanser. De övriga upplevde ingen 

utveckling eller förbättring, och uttryckte olika anledningar till detta.  

En av respondenterna uttryckte att han tidigare försökt mäkla fred i grupper men har på senare 

tid övergett detta, så här uttryckte han sig:  

”I used to keep the peace in groups, now I just kick people. Life 

is too short and so is my play time” 

 

Kompetenselementet beslutsfattning togs upp i Papargyris och Poulymenakous (2004) 

artikel. Kring detta kompetenselement var det spridda uppfattningar bland respondenterna, 

flera uppfattade en förbättring av sin beslutfattning. Vad som skiljer sig mellan dessa 
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respondenters svar är vilken del av spelet som bidragit till denna förbättring. Detta märks i 

nedanstående citat:  

“As the raid leader for my raids if people give me suggestions 

then I´ll consider them if I think it’s a good idea then I will tell 

everyone that we are gonna do that but if I think that it´s a bad 

idea then I will tell the person that we are not gonna do that. “ 

En annan respondent uttryckte sig så här: 

“In pvp you make a lot of decisions like on the move so you 

have to be fast thinking in there.” 

Även för detta kompetenselement visade sig positionen i guilden spela roll för förbättring av 

detta kompetenselement. Detta fick vi även fram från raiden i narrationen då Froggy fick fatta 

beslut om vart raidgruppen skulle gå någonstans samt hur olika bossar skulle hanteras. 

Green et al. (2010) skriver att actionspel ger snabbare beslutfattning. De moment i World of 

Warcraft där våra respondenter upplevde en utveckling och förbättring kring detta 

kompetenselement kan liknas vid actionspel. Detta då spelaren måste fatta snabba beslut för 

att överleva. 

För att förtydliga vilka delar av spelet som kan bidra till kompetensutveckling har vi valt att 

presentera detta i en figur där det tydligt framgår vilket kompetenselement som uppfattas 

kunna utvecklas eller förbättras i olika delar av spelet (se figur 4).  
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Figur 4 – sammanfattning av management kompetenselementens utvecklingsområden 

Språkliga kompetenselement 

Vid genomförandet av intervjuerna hade vi en samlad fråga kring de språkliga 

kompetenselementen och ställde sedan lite följdfrågor på detta för att försöka täcka in de 

kompetenselement som identifierats. En av respondenterna uttryckte att han sedan tidigare lärt 

sig läsa och skriva genom andra datorspel men att han genom World of Warcraft även 

utvecklat sin talförmåga, han uttrycker även att engelska inte är hans modersmål och att han 

främst lärt sig språket genom att spela datorspel:  
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” Well I started playing computer games when I was 8 and back 

then well I’m Danish by the way so I learned to write and read 

English back then and later when playing bigger games like this 

when you talk to people as well you develop your language 

skills like speaking” 

Även en av de andra respondenterna som inte hade engelska som modersmål uttryckte en 

förbättring av sitt engelska språk i följande citat: 

”Jag spelade mycket med holländare och britter så att man 

använder ju engelskan på ett helt annat sätt än tidigare.” 

Något som var gemensamt för de engelsktalande respondenterna var att de när de spelar får 

anpassa och förenkla sitt språk för att göra sig förstådda. Detta syns i citatet:  

” Uhm I think I use a lot of simpler text and simpler 

conversation in game uhm it’s not, it sounds horrible I guess 

but I don’t really consider myself to be poorly spoken but 

sometimes I do have to use words that I wouldn’t normally use 

so that other people would understand me so that’s uhm yeah I 

guess that’s something that has changed “ 

De engelsktalande respondenterna beskrev även att de börjat använda fler förkortningar i sitt 

skriftliga språk vilket de upplevde som en mindre försämring av sitt språk, detta syns i de två 

nedanstående citaten: 

” Written yes, but have adopted shorthand in emails, not good” 

“I think my language skills have dropped since playing WoW. 

Too many short forms, not a care for complete sentences” 

Gemensamt för alla språkliga kompetenselement är att det främst är i chatten inne i spelet de 

förbättrar detta, men även kommunikation över VOIP program som Ventrilo.  

Vid analys av de språkliga kompetenselementen fick vi lite oväntade resultat. Rankin et al 

(2006) samt Bennerstedt och Linderoth (2009) tog upp att spelandet av MMORPGs kan 

hjälpa spelare att utveckla eller förbättra sina språkkunskaper både grammatiskt och i tal och 

skrift. Genom analys av intervjusvaren kom vi fram till att detta stämde för de spelare som 

inte hade engelska som modersmål. Dock visade studien att de spelare med engelska som 

modersmål upplevde en negativ förändring av sitt språk. Detta på grund av att de ofta får 

förenkla sitt språk för att göra sig förstådda inne i spelet då där finns spelare med många olika 

nationaliteter och därav har varierande engelska språkkunskaper. En annan negativ aspekt 

som uttrycktes från de engelsktalande respondenterna var att de använde sig mer av 

förkortningar när de skrev i chatten och även utanför spelet. Detta kan nog kopplas till Frank 

et als (2006) studie kring ökad skrivhastighet vid spelandet av MMORPGs då förkortningar 

snabbar upp skrivandet då spelaren inte behöver skriva lika mycket.  
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Övriga kompetenselement 

Genom vår enkät kunde vi identifiera flera kompetenselement som inte tagits upp eller finns 

med i tidigare forskning rörande MMORPGs men som flera spelare av World of Warcraft 

upplever att de utvecklat eller förbättrat. Genom analys av enkäten kom vi fram till att dessa 

kompetenselement inte passade in under någon av våra tre huvudkategorier. Därför skapade vi 

en fjärde huvudkategori som vi kallade för Övriga kompetenselement. Det första 

kompetenselement som togs upp var tidshantering, här var det lite blandade uppfattningar 

bland respondenterna. Något som de alla hade gemensamt var en medvetenhet på att hålla koll 

på sin tid och planering för att utföra vissa uppgifter. En respondent uttryckte att hans 

tidshantering av spelet och det verkliga livet vävs ihop på grund av den roll han har i sin 

guild:  

“Uhm…yeah to be honest with the role I have and the fact that 

it´s like raiding and stuff like that all the time there is a lot of 

uhm…you got your real life management and you´ve got your 

in-game management and the two uhm…in the role that I am in 

the guild and they have to be kind of intertwined.” 

En annan respondent uttryckte att för honom var det en negativ effekt på tidshantering då han 

försöker få saker gjorda snabbt för att ha tid att spela World of Warcraft. 

”Time is focused around getting tasks done in order to play 

wow” 

Tidshantering är även viktigt för raider då detta ofta är en planerad händelse och det är viktigt 

att de som anmält sig dyker upp. Detta framkommer i narrationen då Mergy var sen vilket 

påverkade resten av gruppen.  

Flera av respondenterna ansåg att deras matematiska kunskaper inte blivit bättre av spelet.  

En av respondenterna uttryckte att detta var på grund av hans utbildning: 

“Uhm no not at all. That have to with the obviously my first 

degree with math so you know for me there is no math in game 

that is a challenge”  

Den respondent som upplevt en förbättring av sin matematiska kunskap hade gjort det genom 

uträkningar av sin avatars skada som den gjorde i till exempel instanser.  

 

De flesta av respondenterna ansåg att deras reaktionstid hade förbättrats genom spelet, främst 

genom raider och pvp. En av respondenterna uttryckte detta så här: 

” I think it’s raiding, especially the big encounters like Lich 

King and stuff where there’s a lot of stuff going on and you 

have to react to that as well as keeping your rotation up and 

looking for procs and stuff.  That’s a big deal” 
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Vikten av en snabb reaktionstid illustreras i narrationen under striden mot Valiona och 

Theralion.  

En av respondenterna ansåg att hans reaktionstid inte påverkats av World of Warcraft utan 

främst från andra spel framförallt First Person Shooter (FPS) spel: 

”Yeah the reaction time. Uhm I think to be honest I´ve always 

been a gamer so I´ve always played lots and lots of games 

Warcraft is one of the more slower ones compared to some of 

the other games like FPS that you can play and things like that. 

But I think for people who don’t play other games as often I 

think it would help them personally I don’t know if it has 

increased mine or not, I don’t think so.” 

I World of Warcraft händer det alltid mycket samtidigt, detta gör att förmågan att kunna 

multitaska blir värdefull. Vi frågade respondenterna om de uppfattat en utveckling eller 

förbättring i sin förmåga att multitaska. Det vi fick fram var att detta sker främst genom raider 

och att göra flera saker samtidigt som de spelar World of Warcraft men även beroende på kön. 

Tre av respondenterna upplevde en utveckling eller förbättring av sin förmåga att multitaska 

både i och utanför spelet, en av respondenterna uttryckte sig så här: 

”Yeah, I’ve actually been taking driving lessons lately, just 

turned 18 so I think that has helped me a lot there.” 

Den andra respondenten som inte upplevde en förbättring av sin förmåga att multitaska 

förklarade att han fokuserade så mycket på vad som hände i spelet när han spelade att han 

kopplade bort saker runt omkring sig, detta syns i citatet: 

”Jag har alltså sitter, när jag spelar så hur kör man, kör man, 

jag kanske har blivit snabbare på saker, att man, att man vill ta 

sig till målet så fort som möjligt, då släpper man allting runt 

omkring. Så det är nog snarare att jag har blivit lite sämre på 

hehe på att göra saker samtidigt.” 

 

De flesta av respondenterna ansåg att de utvecklat sin snabbtänkthet mer genom andra spel 

än World of Warcraft men att de har nytta av det i World of Warcraft, detta syns i citatet:  

”Det kan jag tänka mig, ehm men det är nog, det är nog alla 

typer av spel man har kört som gör att man, man kan bli lite 

bättre på att hitta en lösning på ett problem snabbt… Det är 

väl, eh, det är väl främst när saker börjar gå utför alltså man 

när man när man går från det här vanliga mönstret och gör 

som man alltid har gjort och när man börjar, man börjar 

improvisera, man börjar dra större och större grupper eller 

man när man kör eh man byter man går från det här säkra och 

tar lite mer risker och ” 
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Vi märkte under våra intervjuer och analysen att snabbtänkthet och analytiskt tänkande gick 

hand i hand, dock var det bara en som uttryckte att han blivit bättre på analytiskt tänkande 

genom World of Warcraft, medan de andra har fått det från andra livserfarenheter så som 

karriär och akademiska studier. Detta framkommer i de två nedanstående citaten: 

” Uhm to be honest I’m gonna say  no to that one uhm but 

again that’s from an external source uhm with the degree I’m 

doing at the moment that’s given me more analytical skills then 

I ever would have learned any other way so personally not at 

all. “ 

“For wow….omg no, IT gives me enough problems to solve” 

Det i World of Warcraft som utvecklade snabbtänkthet och analytiskt tänkande enligt 

respondenterna var: instanser, raid, pvp, oväntade händelser och att analysera andra spelare. 

Att analysera andra spelare stämmer överrens med det som Fränkel (2003) benämner som en 

del av social kompetens då han menar på att en person behöver kunna läsa av personer runt 

omkring sig.  

Ett exempel på hur viktigt det är att tänka snabbt och analysera situationen framkommer i 

narrationen under striden med bossen Magmaw.  

För att förtydliga vilka delar av spelet som kan bidra till kompetensutveckling har vi valt att 

presentera detta i en figur där det tydligt framgår vilket kompetenselement som uppfattas 

kunna utvecklas eller förbättras i olika delar av spelet (se figur 5).  
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Figur 5 – sammanfattning av de övriga kompetenselementens utvecklingsområdens 
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5. DISKUSSION 

Genom vår studie har vi kunnat identifiera sju nya kompetenselement som inte tagits upp i 

den litteraturstudie av tidigare forskning inom området som vi genomfört. Dessa 

identifierades genom vår enkätstudie. Vi frågade våra intervjupersoner om de upplevt dessa 

nya kompetenselement och de höll i stor grad med om att även dessa utvecklades eller 

förbättrades genom spelet. Intervjupersonerna ansåg även i stor utsträckning att de utvecklat 

eller förbättrat de kompetenselement som identifierats genom vår litteraturstudie. Det är 

möjligt att dessa kompetenselement identifierats i forskning inom andra spelgenrer men vi 

hittade inga indikationer på att dessa identifierats inom MMORPG genren. Vårt identifierade 

kompetenselement Mer social utanför spelet upplevdes inte av någon av våra respondenter. 

Då vår studie inte var så omfattande kan vi inte förkasta detta kompetenselement utan bara 

konstatera att våra respondenter inte upplevde detta.  

Våra respondenter uppfattade att det som främst bidrog till utveckling eller förbättring av 

kompetenselement var: 

- Vilken guildrank en spelare har 

- Vilken roll spelaren har i en instans eller raid 

- Vilka spelmoment spelaren deltar i 

- Tidigare spelerfarenheter 

- Livserfarenhet 

- Ålder 

Vi kommer nu diskutera dessa punkter närmare.  

Genom våra intervjuer framkom det att flera av kompetenselementen berodde på vilken rank 

en person hade i en guild och även vilken roll de brukar ha i en instans eller raid. Detta tror vi 

beror på den dedikation och det engagemang som krävs för att framgångsrikt leda en grupp 

eller guild. När en spelare är engagerad på detta vis är möjligheten till kompetensutveckling 

stor, något som Hansson (2005) och Stevrin (1986) tar upp. Genom att en spelare har en högre 

rank i en guild anser vi att det kan vara så att det förväntas mer av denna person. En högre 

guildrank kan vara väldigt tidskrävande och spelaren förväntas vara tillgänglig av de övriga 

medlemmarna i guilden för frågor, tips och råd. Vi vet inte riktigt hur de sociala 

medlemmarna ser på detta då vi i våra intervjuer enbart kommit åt personer med högre 

guildrank. Vi tror detta beror på att personer med en högre rank är mer engagerade och 

involverade i spelets samhälle, något som tydligt märktes under våra intervjuer.  

Genom vår analys kom vi fram till att vilka spelmoment spelaren väljer att delta i kan påverka 

vilka kompetenselement som utvecklas eller förbättras. Vi fann att de spelare som spelade pvp 

i högre grad uppfattade att de utvecklat sin snabbtänkthet, analytiskt tänkande och 

reaktionstid. De sociala kompetenselementen går mer att koppla till genomförandet av raider 

och instanser. Om en spelare väljer att enbart utföra soloaktiviteter i spelet kan det vara så att 

denna således inte utvecklar eller förbättrar de sociala kompetenselementen. 
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Vidare indikerade vår studie att spelares tidigare spelerfarenhet påverkade utvecklingen eller 

förbättringen av en del kompetenselement då dessa kan ha utvecklats eller förbättrats genom 

andra spel. Detta resulterar att de spelare som spelat många andra spel som till exempel FPS 

(First Person Shooter) spel inte utvecklar eller förbättrar kompetenselement i lika hög grad 

som spelare med mindre spelerfarenhet. World of Warcraft kan upplevas som ett lugnare spel 

i förhållande till bland annat FPS spel, något som vi tror kan påverka bland annat reaktionstid.  

Något som framkom ganska tydligt genom våra intervjuer var hur spelarnas livserfarenhet så 

som akademisk utbildning och karriär hade en påverkan på deras kompetensutveckling. En av 

respondenterna har tidigare jobbat med stora IT-projekt där han utvecklat kompetenser.  Detta 

uppfattade han påverkade hans kompetensutveckling i spelet eftersom det inte är på samma 

nivå som det han har gjort tidigare och därför inte kunde se hur det skulle utvecklas eller 

förbättras ytterligare. Denna respondent hade även en avslappnad inställning till spelet, något 

vi tror kan påverka en spelares kompetensutveckling. En respondent hade en akademisk 

utbildning och ansåg att kompetenselementen matematiska kunskaper och analytiskt tänkande 

inte påverkats av hans spelande eftersom han har en utbildning som innehåller mycket av 

dessa kompetenselement.  

Samtliga av våra respondenter uttryckte mot slutet av intervjuerna när vi frågade om de sett 

någon kompetensutveckling hos andra spelare att de sett det främst hos yngre spelare. Detta 

tror vi hör samman med att de i regel har lägre livserfarenhet och därför är mer mottagliga för 

kompetensutveckling. En av våra respondenter uttryckte att äldre spelare ofta är mer fast i sitt 

eget synsätt och kan därför vara mindre öppna för förändring och nya sätt att tänka.  

Då samarbete är en stor del av World of Warcraft anser vi att Stevrins (1986) förklaring om 

att en individ enbart är kompetent i förhållande till sin omvärld kan framgå väldigt tydligt. 

Genom vår observation kunde vi se en stor skillnad i hur kompetenta olika framstod att vara i 

förhållande till varandra. Ett exempel kan vara en tank som verkar ganska bra men sen i 

jämförelse med en annan tank som utför sina uppgifter på ett mycket bättre sätt kan då 

framstå som mindre kompetent.  
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6. SLUTSATS 

I denna uppsats har vi undersökt vilka kompetenser spelare upplever att de har utvecklat eller 

förbättrat genom sitt spelande av MMORPGs.  

De kompetenselement som spelare av MMORPGs upplever att de utvecklat eller förbättrat är: 

- Förmåga att arbeta i grupp 

- Förmåga att lära ut saker till andra 

spelare 

- Ledarskapsförmåga 

- Administration 

- Konflikthantering 

- Beslutsfattning 

- Grammatik 

- Skrivhastighet 

- Större ordförråd 

- Främmande språk 

- Tidshantering 

- Matematiska kunskaper 

- Reaktionstid 

- Snabbtänkthet 

- Analytiskt tänkande 

- Multitasking 

 

Genom litteraturstudien kunde vi identifiera tio olika kompetenselement som vi delade in i tre 

egendefinierade huvudkategorier. Genom enkäten kunde vi identifiera ytterligare sju 

kompetenselement och en ny huvudkategori. Vi utförde intervjuer med spelare från World of 

Warcraft där vi undersökte deras uppfattning av sitt utvecklande eller förbättrande av dessa 

sjutton kompetenselement. Genom vår studie kom vi fram till att kompetenselementet Mer 

social utanför spelet, som identifierats genom vår enkät inte upplevdes av någon av våra 

respondenter och därför finns detta element inte med i listan ovan. Alla respondenter 

upplevde inte en utveckling eller förbättring av de kompetenselement som vi presenterat i 

listan ovan. Vi har valt att presentera dem om det är mer än en person som upplevt en 

förbättring då det pekar på en uppfattning om kompetensutveckling. Under analysen av 

intervjuerna tog vi även fram figurer över vilka spelmoment i spelet World of Warcraft som är 

kopplade till vilket kompetenselement utifrån spelarnas uppfattning. Genom detta uppfyllde vi 

även vårt syfte kring vilka spelmoment i spelet som bidrar till utveckling eller förbättring av 

olika kompetenselement. De spelmoment där spelare upplevde att kompetensutveckling 

skedde var främst i: instanser, raider och PvP. 

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Som slutsats i denna uppsats har vi presenterat sexton kompetenselement som spelare 

upplever att de utvecklar eller förbättrar i MMORPGs. För att undersöka 

kompetensutveckling i MMORPGs djupare anser vi att en mer djupgående och geografiskt 

spridd studie hade varit givande. Detta även för att täcka in spelare med olika roller i spelet 

eftersom vi enbart kom åt spelare med en högre guildrank. En mer djupgående designstudie 

på hur MMORPG spel kan designas för att främja spelares kompetensutveckling är ytterligare 

något som vi finner kunde vara intressant att undersöka vidare. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 – OPERATIONALISERINGSSCHEMA  

Fråga Kompetenselement Källa 
1. Do you feel that the way you 

manage your time has been 

influenced by the fact that you 

play the game? 

Time Management Resultat från enkät 

2. Have your WoW playing 

habits changed how social you 

are in real life? 

Mer social utanför spelet Resultat av enkät 

3. Have your leadership skills 

been affected by you playing 

WoW? 

Ledarskapsförmåga Siitonen, 2009; 

Ducheneaut & Moore, 2005; 

Papargyris & Poulymenakou, 

2004 

4. Has your reaction time 

increased with your gaming? 

Reaktionstid Resultat från enkät 

5. Have your ability to teach 

others been influenced by your 

gaming? 

Förmåga att lära ut saker till 

andra spelare 

Ducheneaut & Moore, 2005; 

Papargyris & Poulymenakou, 

2004 

6. Have your language skills 

improved with your gaming? 

Grammatik 

Skrivhastighet 

Bättre ordförråd 

Främmande språk 

Rankin et al, 2006; 

Frank et al, 2006;  

Bennerstedt & Linderoth, 2009 

7. Have your mathematical 

skills been affected by you 

playing the game? 

Matematiska kunskaper Resultat från enkät 

8. Has your ability to multitask 

improved with your gaming? 

Multitasking Resultat från enkät 

9. Has your ability to manage 

conflicts changed through your 

playing of the game? 

Konflikthantering Siitonen, 2009 

10. Has your ability to work 

together in a group changed 

through your playing of the 

game? 

Förmåga att arbeta I grupp Duchenaut & Moore, 2005; 

Papargyris & Poulymenakou, 

2004 

11. Have your decision making 

skills changed through your 

playing of the game? 

Beslutfattning Papargyris & Poulymenakou, 

2004 

12. Has your thinking gotten 

quicker through your game 

playing experience? 

Snabbtänkthet Resultat från enkät 

13. Have you gotten better at 

administrating things through 

WoW? 

Administration Papargyris & Poulymenakou, 

2004; 

Ducheneaut et al, 2006; 

14. Have you started thinking 

more analytical on account of 

your game playing experience? 

Analytiskt tänkande Resultat från enkät 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 

General Questions 

For how long have you been playing World of Warcraft (WoW)? 

How much time do you spend playing? 

Are you currently part of a guild? 

What role do you have in the guild you’re in? 

What do you usually do when you’re playing WoW? 

What is it about the game that makes you want to play it? 

 

IRL Questions, Work etc… 

What do you do for a living? 

Do you play with any family or friends that you know/have contact with, in real life? 

 

General about skills 

Do you feel like you’ve developed any skills that you didn’t have before you started playing? 

Has WoW helped you improve on any skills? 

In what way? 

 

Time Management 

Do you feel that the way you manage your time has been influenced by the fact that you play 

the game? 

What is it about the game that contributes to this? 

 

Social 

Have your WoW playing habits changed how social you are in real life? 

- In game 

In what way? 

What in the game is it that contributes to this? 

 

Leadership 

Have your leadership skills been affected by you playing WoW? 

- In what way? 

What is it about the game that contributed to this? 
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Reaction time 

Has your reaction time increased with your gaming? 

- In what way? 

What is it about the game that contributes to this? 

 

Teaching others 

Have your ability to teach others been influenced by your gaming? 

- In what way? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Language 

Have your language skills improved with your gaming? 

- In what way? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Mathematics 

Have your mathematical skills been affected by you playing the game? 

- In what way? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Multitasking 

Has your ability to multitask improved with your gaming? 

- In what way? 

What is it about the game that contributes to this? 

 

Conflict management 

Has your ability to manage conflicts changed through your playing of the game? 

- In what way? 

What is it about the game that contributes to this? 

 

Ability to work in a team 

Has your ability to work together in a group changed through your playing of the game? 

- In what way? 

What is it about the game that contributed to this? 
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Decision making 

Have your decision making skills changed through your playing of the game? 

- In what way? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Quick thinking 

Has your thinking gotten quicker through your game playing experience? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Administration 

Have you gotten better at administrating things through WoW? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Analytical thinking 

Have you started thinking more analytically on account of your game playing experience? 

What is it about the game that contributed to this? 

 

Finally… 

Have you seen any skill development in anyone around you? 

Have the skills you’ve developed and/or improved been of any use for you, in real life? 

Anything else you’d like to add? 

Thank you for your time.  
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BILAGA 3 – ENKÄT 

Developing skills in World of Warcraft 

The creators of this questionnaire are Hanna Dernbrant and Sanna Carlsson. We are Bachelor 

students, undertaking a degree in Informatics at the University of Halmstad, Sweden. 

Currently we are writing our thesis and, for the purpose of our thesis study, we have 

developed this questionnaire in order to investigate our research questions. These are: "What 

skills do players of MMORPGs experience that they develop through the game" and "Have 

they made any use of them in their professional careers?". The purpose of these questions is to 

strengthen the already written theories on this subject matter, and to gather our own thoughts 

regarding the subject. Additionally, we are going to conduct some interviews and the results 

from this questionnaire will act as a starting foundation for the aforementioned interviews.. 

All the responses to this questionnaire are completely anonymous and will only be used for 

our thesis. Since there are many MMORPGs we've chosen to focus on players of the most 

popular MMORPG; World of Warcraft. If you have any questions you can email us at 

hander07@student.hh.se and sancar08@student.hh.se. The questionnaire will only take a few 

minutes to complete and we'd appreciate your participation.  

* Required 

Age *Write your age in numbers  

Gender * 

 Man 

 Woman 

 

Where do you live? *Write the name of your country  

 

How many hours do you play World of Warcraft each week? *Make a rough estimation 

 1-10 hours 

 11-20 hours 

 21-30 hours 

 31-40 hours 

 41-50 hours 

 More than 50 hours 

 

 

 

 

 

mailto:hander07@student.hh.se
mailto:sancar08@student.hh.se
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For how long have you been playing World of Warcraft? *Make a rough estimation 

 Less than one year 

 1-2 years 

 2-3 years 

 3-4 years 

 4-5 years 

 More than five years 

 

Are you currently in a Guild? * 

 Yes 

 No 

 

 

Guild 

If you are in a guild, what role do you have?If you are not in a guild you don't have to answer 

this question 

 Guild Leader 

 Officer 

 Raid Leader 

 Member 

 Other:  

  

Skill development 

Do you feel like you've developed any skills while playing World of Warcraft? *This relates 

to skills that you didn't have before you started playing World of Warcraft. The next question 

is about skills that you feel that you have improved. By skills we mean, for example, language 

skills or leadership skills. 

 Yes 

 No 

 

 

Continue »

« Back Continue »
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Skill development (continued) 

What kind of skills have you developed? *This relates to skills that you didn't have before you 

started playing World of Warcraft. You can choose multiple answers on this question, if you 

feel like we've missed something please add this to the "Other" field. 

 Language skills (written and spoken) 

 Collaboration skills 

 Administration skills 

 Leadership skills 

 Conflict management skills 

 Teaching skills (teaching new players about the game) 

 Decision making skills 

 None 

 Other:  

 

Feel free to write more about skills that you have developed. If you feel like you want to 

explain or elaborate your answers to the previous question, you can do so here.

 

  

Skill improvement 

Do you feel like you've improved any skills while playing World of Warcraft? *This relates to 

skills that you had before you started playing World of Warcraft and that you feel like you've 

improved through playing World of Warcraft. The previous question was about skills that you 

feel that you have developed. . By skills we mean, for example, language skills or leadership 

skills. 

 Yes 

 No 

  

 

 

« Back Continue »

« Back Continue »
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Skill improvement (continued) 

What kind of skills have you improved? *This relates to skills that you had before you started 

playing World of Warcraft and that you feel like you've improved through playing World of 

Warcraft. You can choose multiple answers on this question, if you feel like we've missed 

something please add this to the "Other" field. 

 Language skills (written and spoken) 

 Collaboration skills 

 Administration skills 

 Leadership skills 

 Conflict management skills 

 Teaching skills (teaching new players about the game) 

 Decision making skills 

 None 

 Other:  

 

Feel free to write more about skills that you have improved. If you feel like you want to 

explain or elaborate your answers to the previous question, you can do so here.

 

  

Use of skills 

Do you feel like you've used the skills that you've developed/improved in World of Warcraft 

in your career? * 

 Yes 

 No 

 I haven't developed or improved any skills through playing World of Warcraft 

 

What do you do for a living?  

« Back Continue »
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Please explain how you've used said skills: 

 

  

One more thing before you're done... 

Do you have any other thoughts or opinions about the relationship between skill 

improvement/development through playing World of Warcraft? Here's your chance to tell us 

if we've missed something important, or if you found something especially interesting or if 

you just feel like leaving a random comment, please do so below. 

 

  

 

Thanks for your participation! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Back Continue »

« Back Skicka
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BILAGA 4 – DEFINITIONSLISTA 

 

Definitionslista World of Warcraft 
Azeroth Den värld där World of Warcraft utspelar sig. 

Fraktioner Två olika ”läger”; Alliance och Horde, varje ”läger” har sex olika 

raser. 

Alliance Den nobla av de två fraktionerna.  

Horde Den mäktiga av de två fraktionerna.  

Raser Det finns totalt tolv olika raser i World of Warcraft, sex per 

fraktion. 

Klasser Det finns tio olika klasser i World of Warcraft, de kan välja mellan 

tre olika roller; tank, helare och skada. 

Tank Den person i en grupp som försöker ”ta monstrens 

uppmärksamhet” och få dem att slå på tanken istället för de andra.  

Healer Den person i en grupp som kan återställa liv hos de andra 

avatarerna i gruppen när de tar skada från monstren. I denna 

uppsats kallar vi det för att hela. 

Skada/DPS (Damage per 

second) 

Den/de person/-er i gruppen som fokuserar på att göra skada på de 

monster gruppen attackerar.  

Level I World of Warcraft samlar en spelare på sig erfarenhetspoäng. 

När spelaren skapar sin avatar börjar spelaren på level 1 och ökar 

sin level med hjälp av att erfara erfarenhetspoäng. Desto högre 

level avataren är desto kraftfullare blir den.  

Instans En instans är en bana med en start och en slutpunkt där det behövs 

fem personer med olika roller, en som kan tanka, en som kan hela 

och tre som kan göra skada mot monster. 

Raid När en spelare har nått högsta leveln finns ett annat 

samarbetsalternativ som kallas raid. En raid kräver minst tio 

spelare av olika roller. Många raider är utmanande och kan kräva 

taktik och strategi för att lyckas.  

Warrior Warriors gör melee skada, alltså måste de alltid vara nära det 

monster de attackerar. En warrior kan tanka eller göra skada. 

Paladin Paladins kan tanka, göra melee skada eller hela. Om en paladin ska 

DPSa måste de vara nära det monster de attackerar.  

Death Knight Death Knights kan tanka eller göra melee skada. En Death Knight 

måste vara nära det monster de attackerar. 

Mage En mage kan göra ranged skada, de använder sig av olika magier. 

En mage kan göra skada på avstånd.  

Warlock En warlock kan göra ranged skada, de använder sig av olika 

magier. En warlock kan göra skada på avstånd. 

Rogue En rogue kan göra melee skada. En rogue måste vara nära det 

monster de attackerar.  

Hunter En hunter kan göra ranged skada. En hunter kan göra skada på 

avstånd. 

Shaman En shaman kan hela eller göra ranged eller melee skada beroende 

på talents. En shaman kan göra skada både på nära håll och från 

avstånd. 

Druid En druid kan hela, tanka, göra melee eller ranged skada. Druider 

antar olika former beroende på vad de gör.  

Präst En präst kan hela eller göra ranged skada. En präst kan göra skada 

på avstånd.  

Talangträd Varje avatar kan välja mellan tre olika talangträd för att 
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specialisera sig på olika former av skada. 

Buff Olika klasser kan ge olika buffs, en buff är något som förstärker en 

egenskap hos en avatar. 

Debuff En debuff är motsatsen till en buff, det vill säga något som 

försvagar en egenskap hos en avatar. Debuffer fås ofta från strider 

mot bossar, och en healer kan ofta ta bort dessa från gruppens 

medlemmar.  

Melee Innebär att en avtar använder sig av handvapen för att göra skada 

så som svärd och knivar och måste därför stå nära monstren för att 

döda dem. 

PvP (Player vs Player) En spelare kan välja att spela PvP vilket innebär att denna då kan 

skada och döda andra spelares avatarer i spelet och inte bara de 

monster som finnas att döda för quester och liknande. 
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BILAGA 5 – RAIDUPPSÄTTNING 

 

 

Raidmedlemmar 

Avatarnamn Ras Klass Roll 

Froggy Dvärg Paladin Healer – raidledare 

Znisel Nattalv Druid Healer 

Corslide Gnome Präst Healer 

Canberra Gnome Warrior Tank / DPS 

Monozeus Människa Paladin Tank 

Holyhyper Människa Präst Skada (DPS) 

Mergy Dvärg Präst Skada (DPS) 

Nerdonoob Människa Mage Skada (DPS) 

Razky Gnome Warlock Skada (DPS) 

Amiable Gnome Rogue Skada (DPS) 


