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Abstract:  

The purpose of this study is to examine the player’s experiences and perspective of the massively multiplayer online role 

playing game World of Warcraft. This study wants to find out the effects on the players psychological and social well-being 

through interviewing 10 World of Warcraft players between the ages of 18-32. This has been done through a thematic 

analysis. The reason behind this study is because a lot of scientific studies and the media has portrayed World of Warcraft 

players in a negative light where they are described as lone wolfs. This study wants to find out how the players themselves 

talk about the game and how it has affected their lives. The findings of this study have shown that players describe World of 

Warcraft as a meaningful occupation where it has given them better confidence, self-awareness, language skills, social skills 

but also build a social network inside the game. The social interactions that the players have with their friends have given 

them a platform to be open about their lives but also problems that affect them in the real world. The conclusion of this 

study is that the picture that a lot of the scientific studies and the media are portraying is a dishonest one. They judge players 

as single group where they do not look at the bigger picture or through the perspective of the World of Warcraft player. 
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Inledning: 

Kommunikationen i dagens samhälle har förändrats på grund av den tekniska 

utvecklingen som har skett under de senaste decennierna. Det har etablerats 

olika plattformar där individer kan kommunicera, diskutera och planera sina liv 

tillsammans med andra människor över hela världen. En av dessa plattformar är 

inom spelindustrin där en genre av spel är i fokus nämligen MMORPG vilket 

står för ’’Massively Multiplayer Online Role-Playing Games’’. World of 

Warcraft är ett datorspel utifrån denna genre, vilket också är ett utav det största 

MMORPG spelet i hela världen som under sin höjdpunkt hade 12 miljoner 

abonnenter (Wikipedia, 2017). (Se bilaga 3 för mer information om spelet) 

Tv och data spel generellt sätt har fått mycket uppmärksamhet ifrån forskningen 

och media där fokus har varit mer på de negativa aspekterna än de positiva 

exempelvis spelberoende och dess konsekvenser, social isolering och anti-

socialt beteende (Newman, 2004). En majoritet av effektstudier som har 

bedrivits har fokuserat på individen utan att ta hänsyn till den sociala kontexten 

som spelaren omger sig av (Newman, 2004). Man beskriver spelaren som en 

ensamvarg där spelet fungerar som ett sista alternativ till social interaktion, att 

spel leder till social isolering och att spel förstör sociala relationer (Newman, 

2004). Detta förekommer också i media där tv och data spel oftast rubriceras 

som negativt, ett par exempel är ’’World of Warcraft – en grogrund för 

terrorism’’, ’’Wow! I låtsasvärlden finns riktiga affärsnäsor’’, ’’Datorspel gör 

folk avtrubbade’’ (Högberg, 2011, Thente, 2010, Bergman, 2016).  

Detta skapade ett intresse hos mig då jag själv har spelat World of Warcraft sen 

det släpptes 2005 vilket är 13 år sedan. Jag som spelare känner jag inte igen mig 

i den bild som forskningen och media förmedlar där huvudsakligen det negativa 

lyfts fram utan att ta hänsyn till spelarnas perspektiv, åsikter och de positiva 

aspekterna av spelandet. Utifrån detta så är syftet med denna studie att lyfta fram 

spelarnas perspektiv och hur de påverkas av World of Warcraft, psykologiskt 
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såväl som socialt. Jag vill lyfta fram både det positiva/negativa utifrån spelarnas 

resonemang för att få en helhetsbild av hur det är att vara en spelare i World of 

Warcraft.  

De avgränsningar som finns i denna studie är att denna studie fokuserar bara på 

World of Warcraft som kontext och kan inte uttala sig om generaliseringar till 

resten av spelvärlden. En annan avgränsning är att studien kommer bara att 

uttala sig om de personer som intervjuas vilket inte är en representativ mått på 

hur spelarna generellt tänker kring World of Warcraft och dess betydelse. 

Teori och empiri: 

De delar inom psykologi som studien kommer att röra sig inom är för det mesta 

socialpsykologiska teorier med influenser ifrån psykologi och sociologi samt 

andra grenar och aspekter inom socialpsykologisk forskning. 

Teoretisk översikt:  

Jag kommer att använda mig av tre teoretiska perspektiv för att analysera de 

intervjuer som jag kommer att utföra. Dessa teorier är till för att få en förståelse 

för fenomenet World of Warcraft i relation till spelarnas beskrivningar. Dessa 

teorier innefattar Goffmans dramaturgiska perspektiv och dess centrala begrepp, 

social konstruktivist teori utifrån Burr samt social idenitetsteori utifrån Hwang, 

Lundberg, Rönnberg och Smelder samt Levin och Trost.  

Socialpsykologiska teorier: 

Det dramaturgiska perspektivet: 

Det dramaturgiska perspektivet har skapats av Erving Goffman vilket han 

beskriver i boken Jaget och maskerna (2014). Goffman var intresserad av den 

sociala interaktionen som sker emellan människor i samhället och han 

betraktade denna som spelet på en teaterscen. Han menade att vi likt en 

skådespelare inför en teaterpublik försöker styra vårt framträdande och våra 

uttryck som vi använder oss av för att kontrollera den information och bild som 
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omvärlden tar till sig. Detta är en pågående process i det sociala samspelet där 

individerna noggrant planerar hur situationen kommer att se ut, vilken roll man 

ska ta till sig för att skapa ett bra intryck till omvärlden. Detta varierar beroende 

på situation, vem man pratar med och vad är syftet med konversationen 

(Goffman, 2014).  

För att förstå detta fenomen så myntade Goffman begreppet masker där 

individer spelade olika roller beroende på sammanhanget. Man tog på sig en 

mask för att visa en annan bild av sig själv. Detta illustreras i ett citat utifrån 

Goffmans bok: 

På sätt och vis, och i samma mån som den masken representerar den uppfattning vi har 

bildat oss om oss själva – den roll som vi strävar att leva upp till – är den masken vårt 

sannare jag, det jag som vi skulle vilja vara. Till slut blir vår uppfattning om vår roll till 

en andra natur och en integrerad del av vår personlighet. Vi kommer till världen som 

individer, förvärvar en karaktär och blir personer. (Goffman, 2014, s. 27) 

Det som han menade med mask var att det är en roll som vi själva har skapat, en 

slags metafor för när vi förändrar vårt uppträdande för att visa en bättre bild av 

oss själva kopplat till det sociala sammanhanget. Igenom att använda dessa 

masker så kommer det ske naturligt, att det blir till slut en del av oss själva som 

person (Goffman, 2014).  

En sak som Goffman (2014) påpekade var att interaktionen mellan offentliga 

och privata platser såg olika ut på grund av de förutsättningar som finns emellan. 

Detta skapade Goffman två begrepp för, främre och bakre regionen. I den främre 

regionen så har individen högre krav på sig att agera enligt sin roll, exempelvis 

som vårdare, servitris eller andra yrkeskategorier. Dessa roller förbereds i den 

bakre regionen där den sociala pressen att styra sina intryck inte finns där. Man 

kan bete sig mer vardagligt som att svära, rapa, skämta om andra men också 

planera sin roll och agerande inför den främre regionen. Ett exempel på detta 
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kan vara att förbereda sig för är ett personalmöte, föreläsning eller ett tv 

program (Goffman, 2014). 

Social konstruktivism: 

Begreppet social konstruktivism har många innebörder beroende på vilka 

författare man hänvisar till eller vilken teori/forskning som man använder sig av. 

I detta fall kommer jag hänvisa till Burr (2015) för att definiera och förklara vad 

social konstruktivism är för något.  

Enligt Burr (2015) så är social konstruktivism ett perspektiv som menar att 

kunskapen som vi använder oss av är socialt konstruerat utifrån det samhälle 

som individen lever i. Detta måste förstås utifrån en historisk och kulturell 

kontext där kunskap kan förändras över tid. Ett exempel kan vara synen på 

sexualitet i andra länder. Den här kunskapen skapas i interaktionen mellan 

människor igenom språket vilket öppnar till andra perspektiv för att förstå olika 

fenomen. Det går emot hur positivister resonerar kring kunskap då de anser att 

kunskap inskaffar man igenom observationer av omvärlden och det som man 

kan uppfatta igenom sina sinnen (Burr, 2015).  

Inom socialkonstruktivismen så ser man annorlunda på hur verkligheten är 

beskaffad. Enligt Burr (2015) så menar social konstruktivismen att kunskap inte 

är en direkt tolkning av verkligheten utan verkligheten är socialt konstruerat 

baserat på vilken kultur/samhället som individen lever i. Detta öppnar upp för 

flera verkligheter kan existera samtidigt vilket gör att människor kan ha olika 

verklighetsuppfattningar baserat på deras tidigare erfarenheter. Dessa tidigare 

erfarenheter kan vara exempelvis ifrån deras uppväxt, hur man blev uppfostrad 

av sina föräldrar, det samhälle som barnet föddes in i och vilken kultur som 

präglade samhället och föräldrarna till barnet. Man menar att dessa tidigare 

erfarenheter är det som formar individens verklighetsuppfattning där individen 

har en aktiv roll i skapandet av dessa erfarenheter (Burr, 2015).   
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När det kommer till identitet och hur man ska resonera kring hur människor 

identiteter formas så menar enligt Burr (2015) att social konstruktivismen ser 

identitet som en produkt av den sociala miljön som individen växer upp i. Man 

ser inte identitet som något fast igenom exempelvis personlighetsdrag utan det 

är något som är komplext, föränderligt och skapas igenom det sociala mötet med 

andra människor. Det finns dock olika delar av individen som påverkar hur 

deras identitet kommer att skapas exempelvis ålder, samhällsklass, kön, etnisk 

bakgrund, religion och utbildning. Utifrån alla dessa delar så skapas individens 

identitet men också igenom hur man pratar om dessa delar i det samhället som 

individer lever i (Burr, 2015).   

Social identitet: 

Identitetsbegreppet är ett mångsidigt begrepp där det ingår olika perspektiv i hur 

man ska definiera och se identitet i relation till olika kontext. Ett sätt att se på 

det är utifrån Hwang, Lundberg, Rönnberg, Smelder (2012) där identitet ses som 

en subjektiv upplevelse där det definieras av individen själv, vad är det som gör 

att ’’jag är jag’’. 

Hwang et al (2012) delar upp identitet i tre delar, det biologiska, det 

psykologiska och den sociala identiteten. Den biologiska är den delen som är 

kopplat till kön, utseende och kroppsuppfattning. Den psykologiska identiteten 

handlar om känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer som finns i varje 

människa. Den sociala identiteten, vilket kommer att vara fokus i denna studie, 

handlar om att omgivningen är det som skapar ramarna till olika former av 

identiteter. Det är faktorer som kultur, uppväxtförhållanden, utbildning, 

samhällsskick och tidigare erfarenheter påverkar indirekt hur dessa identiteter 

formas. 

En annan aspekt av detta är att personens identitet eller sociala identitet påverkas 

av att man tillhör en särskilt grupp eller kategori i samhället där även 

självkategorisering ingår. Det som menas med självkategorisering är att 
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individen själv måste se sig själv som en del av gruppen för att skapa en identitet 

(Levin & Trost, 2010). Ett exempel på detta utifrån min studies kontext är att 

man inte kan vara en World of Warcraft spelare bara för att man är med i den 

sociala gruppen. Individen själv måste se sig själv som en World of Warcraft 

spelare för att inskaffa den sociala identiteten (Levin & Trost, 2010). 

Tidigare forskning: 

Jag kommer att använda mig av tre vetenskapliga artiklar som kommer 

användas till min studie. Det har varit svårt att kunna hitta en sammanhållen bild 

av forskningsläget då forskningen har olika infallsvinklar, metoder och 

tillvägagångsätt. Då forskningen har en stor bredd av innehåll så kommer en 

litteratur/systematisk översikt presenteras för att få en bild av hur forskningen 

har bedrivits inom området samt vad de har kommit fram till för slutsatser. Efter 

detta kommer två vetenskapliga artiklar presenteras, en kvantativ studie som 

tittar på socio-emotionella aspekter i relation till MMORPGS och en kvalitativ 

studie som studerar World of Warcraft spelarnas erfarenheter av sociala 

relationer.  

Litteraturöversikt:  

Sublette & Mullan (2012) uttrycker i deras litteraturöversikt att online spel har 

fått mycket negativ uppmärksamhet exempelvis att forskningen har förknippats 

med fysiska och psykiska effekter såsom isolering, aggressivt beteende, 

konsekvenser i sitt yrkesliv samt akademisk presentation. De ville titta närmare 

på den forskningen som har bedrivits inom detta område igenom denna översikt.  

Det som Sublette & Mullan (2012) kom fram till utifrån sin litteraturöversikt var 

att det fanns positiva effekter av online spel då det ger spelarna en social miljö 

som bidrar till en gemenskap till andra spelare, att man utökar sitt sociala 

nätverk och att man får en känsla av glädje över att uppnå olika saker i spelet. 

Det visade också att det fanns negativa aspekter också utifrån de som spelar 

väldigt mycket online spel exempelvis isolering, hälsoproblem och 
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relationsproblem. Detta var på personer som hade spelberoende eller hade 

problem att kontrollera sin speltid.  

Det generella som Sublette & Mullan (2012) kom fram till var att medelåldern 

på spelarna är 25 år och åldersspannet är mellan 11 till 69 år. Det finns en stor 

könsfördelning mellan spelarna där 85.4 % är män där resterande är kvinnor 

vilket är 14.6 %. En av anledningarna som tas upp i översikten är hur kvinnor 

ser ut i dataspel där kvinnliga karaktärer efterliknar en stereotyp av en sexig 

kvinna med stora bröst, smal kropp och flörtig karaktär. De flesta studier som 

har gjorts inom detta område använder sig av självskattningsformulär som 

metod där åldersgrupperna som studeras varierar och att femton utav sexton 

studier använder fler män än kvinnor i deras studier. 

De kom fram till utifrån deras översikt att det inte finns tillräckligt med bevis för 

att regelbundet online spelande skulle ge upphov till dessa negativa effekter på 

människans fysiska och psykiska hälsa som media och merparten av forskningen 

påstår. Man kom också fram till att män spelar mer kvinnor då män känner att de 

får ut mer ut av dataspel genom att klara svåra utmaningar och träffa nya 

kompisar. Kvinnor såg det mer som en hobby vid sidan av där fokus var på 

online relationer (Sublette & Mullan, 2012). Ett annat fynd var att de som 

spelade för mycket hade en negativ påverkan då vissa spelade inte bara för 

underhållningens skull utan också att onlinespel fungerade som en 

verklighetsflykt. Denna aspekt har visats att den starkaste prediktorn till 

spelberoende (Sublette & Mullan, 2012). 

MMORPG och socio-emotionellt välbefinnande: 

En annan studie som har gjorts är en kvantativ studie av Zhang och Kaufman 

(2017) där de studerade MMORPG och socio-emotionellt välbefinnande hos 

222 äldre World of Warcraft spelare mellan 55-80 år. De använde sig av 

internet-enkäter där socio-emotionellt har delats upp i fyra komponenter, socialt 

stöd, gemenskap, ensamhet och depression. Dessa skulle jämföras med den 
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sociala interaktionen som sker i World of Warcraft, vilket också delades upp i 

fyra komponenter, intensitet av interaktion, nätverksnivå, glädje över relationer 

och kvalitén av guilder. De använde sig av linjärregression och effektstorlek 

igenom Cohens f2. Deras hypotes var att den sociala interaktionens olika 

komponenter skulle relateras högt till socialt stöd och gemenskap och lågt för 

ensamhet och depression.  

Det som Zhang och Kaufman (2017) kom fram till var att guilder hade den 

största effekten på de fyra socio-emotionella komponenterna och att detta kunde 

relateras till nöje med guild kompisar, guild ledaren och kvalitén på guilden. Det 

var 70 % av de som var med i en guild var nöjda över guildens struktur och 

relationerna som spelarna hade till den och att spelarna fick socialt stöd utifrån 

detta nätverk (Zhang och Kaufman, 2017). En annan komponent som hade 

effekt på tre, ensamhet, socialt stöd och gemenskap var glädje över relationer 

där socialt stöd handlade mest om de vänner som är nära i verkliga livet. De 

andra två, ensamhet och gemenskap hade effekt generellt sätt över familj, 

verkliga vänner och vänner i spelet där individen kunde prata om personliga 

saker och lita på sina spelvänner (Zhang och Kaufman, 2017). 

MMORPG och erfarenheter av sociala relationer: 

En annan studie som har gjorts inom MMORPG är en kvalitativ studie av 

O’Connor, Longman, White och Obst (2015) på 22 Australienska World of 

Warcraft spelare mellan 18-51 år där de ville undersöka deras erfarenheter av 

sociala relationer. De använder sig av tematisk analys för att analysera 

intervjuerna och de använde sig av tre förutbestämda teman utifrån deras teorier 

som de utgår ifrån, en känsla av gemenskap, social identitet och socialt stöd. 

Dessa teorier används för att förstå de sociala upplevelserna som World of 

Warcrat spelare har under spelets gång (O’Connor et al., 2015).  

Det som studien kom fram till utifrån intervjuerna är att spelarna känner sig en 

del av en större gemenskap i spelet vilket baseras på ett gemensamt intresse för 
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World of Warcraft och att man får träffa människor ifrån hela världen 

(O’Connor et al., 2015). De kom fram till också att spelarna har olika sociala 

identiteter beroende på vilket sammanhang som spelaren befinner sig i. Ett 

exempel kan vara en vanlig World of Warcraft spelare skulle se och bli 

behandlar annorlunda beroende på vilken grupp spelaren befinner sig i 

(O’Connor et al., 2015). Det visade sig i studien att spelarna hade socialt stöd 

ifrån sina vänner i spelet och att det var främst guild kompisar som gav det 

mesta stödet till deras personliga eller emotionella problem utanför spelet. Detta 

visade på hur viktigt guilds är inom onlinespel (O’Connor et al., 2015). Studien 

påpekar också att känslan av gemenskap har påverkats negativt utifrån 

intervjuerna där det poängteras att förändringar till spelet har gjort det lättare att 

klara av utmaningar som man behövde ett organiserat lag att klara av (O’Connor 

et al., 2015). 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver individerna sig själv som World of Warcraft spelare? 

2. Vilken roll/funktion fyller den enskilda individen? 

3. Hur har spelet påverkat individernas identitet/självbild/hälsa/socialt? 

4. Har spelarna fått användning för de kunskaper som de har lärt sig i 

verkligheten? 

5. Vilken påverkan har anonymitet på individernas agerande/handlande? 

Metod: 

Datainsamling: 

Den här studien kommer att använda sig av semi-strukturerade intervjuer där 

forskaren har ett färdigt frågeformulär med frågor till intervjupersonen. Till 

skillnad från exempelvis strukturerade intervjuer där det finns en ordningsföljd 

samt färdiga svarsalternativ så är semi-strukturerade intervju mer öppen och 

flexibel när det gäller i vilken ordning som frågorna ska behandlas (Denscombe, 

2017). Man fokuserar på att intervjupersonen ska kunna få utveckla sina idéer 
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och tankar kring det ämne som intervjuaren tar upp. De frågor som finns i den 

semi-strukturerade intervjun är för de mesta öppna frågor där intresset är just för 

individens uppfattning (Denscombe, 2017).  

Urval och kriterier: 

Den urvalsmetod som studien kommer att använda sig av är ett strategiskt urval 

där forskaren väljer ut personer som är relevanta för forskningsstudiens ämne. 

Detta kan baseras på individernas tidigare erfarenheter eller kunskaper som kan 

vara till hjälp för att kunna besvara forskarens frågeställningar men också att få 

detaljrika svar ifrån intervjuerna (Denscombe, 2017). Denna urvalsteknik 

kopplas oftast med det kumulativa tillvägagångsättet vilket betyder att man 

intervjuar olika individer tills man når en punkt där informationen från 

intervjupersonerna inte tillför något nytt till studien redan insamlade data. Detta 

brukar kallas för teoretisk mättnad (Denscombe, 2017). 

Då denna studie riktar sig till att få mer djupgående kunskaper kring hur det är 

att vara en World of Warcraft spelare så kommer urvalsstorleken vara relativt 

liten mellan 8-10 personer. Dessa personer kontaktades igenom en Facebook 

grupp som heter ’’World of Warcraft Sverige’’ vilket har 14000 medlemmar. 

Det finnas två urvalskriterier som studien kommer att utgå ifrån, att individen 

som vill vara med är mellan 18-32 år och att de har spelat World of Warcraft 

över en längre period. 

Bearbetning och analys av data: 

Den analysmetod som studien kommer att använda sig av för att analysera 

resultatet är en tematisk analys vilket fokuserar på att analysera människors 

erfarenheter i relation till olika fenomen och deras upplevelser (Howitt, 2016). 

Man vill förstå människors erfarenheter och upplevelser genom att 

intervjupersonen får berätta utförligt utifrån det fenomen eller kontext som 

studeras, där intervjuaren tolkar intervjupersonens perspektiv (Howitt, 2016).  
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Dessa intervjuer senare transkriberas där man skapar olika teman för att kunna 

beskriva individernas erfarenheter på ett systematiskt sätt. Dessa teman kan 

grupperas för att kunna se om det finns likheter/skillnader mellan olika teman. 

Man kan också skapa generella teman genom att sammankoppla olika teman för 

att skapa en klarare bild av vad det är som berättas, exempelvis att man går ifrån 

fem teman till ett bredare tema som täcker dess innehåll. Efter att intervjuerna 

har transkriberats så kommer det analyseras och tolkas utifrån de 

socialpsykologiska teorierna som har tagits upp i teoriavsnittet (Howitt, 2016). 

Etiska ställningstaganden: 

De etiska ställningstagandena kommer att vara att följa de forskningsetiska 

principerna som finns inom samhällsvetenskap vilket har skapats av 

Vetenskapsrådet. Dessa principer är till för att den forskningen som bedrivs ska 

inte skada personen fysisk som psykisk, att forskaren ska informera om studiens 

syfte, informera om att det är frivilligt att delta i studien men också att få 

personens samtycke skriftligt. En annan sak är att forskaren ska arbeta på ett 

öppet och ärligt sätt gentemot sin undersökning samt följa lagen genom att 

exempelvis förvara forskningsdata på ett säkert sätt och att ämnet som studeras 

igenom datainsamling och analys inte uppmuntrar till att bryta lagen. Dessa 

kommer att tillämpas under arbetets gång för att försäkra att man inte bryter 

emot dessa principer (Denscombe, 2017).  

Eventuella metodproblem: 

En nackdel med intervjuer är den så kallade intervjueffekten, att forskarens 

bakgrund exempelvis kön, etnicitet påverkar svaret eller att forskaren formulerar 

vinklade eller stängda frågor för att få ut det svaret som hen vill ha utav 

intervjupersonen. Detta är en aspekt som jag kommer att ta hänsyn till då jag 

kommer att ställa öppna frågor till intervjupersonerna då det får chansen att 

beskriva sitt perspektiv oberoende av forskarens påverkan (Denscombe, 2017).  
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En annan metodaspekt är studiens genomförbarhet. En aspekt som påverkar 

studiens genomförbarhet är tillgång till intervjupersonerna. Då studien ska utgå 

ifrån att samla in data ifrån World of Warcraft spelare ifrån Facebook så 

kommer tillgången till dessa personer variera beroende på vart de bor i Sverige. 

Detta kan lösas igenom antingen Skype/Discord intervju eller telefonintervju för 

att få tillgång till deras perspektiv (Denscombe, 2017). 

Resultat: 

Jag har intervjuat tio personer i denna studie, sju killar och tre tjejer mellan 18-

32 år som har olika erfarenheter, uppfattningar och åsikter när det kommer till 

just hur World of Warcraft har påverkat dem personligen. Igenom dessa 

intervjuer så har jag format en tematisk modell utifrån de teman som har kommit 

fram under kodningsprocessen vilket presenteras nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tematisk modell över de teman som har framkommit under analysen. 
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Dessa teman kommer att presenteras separat utifrån olika citat för att illustrera 

de olika teman som finns i intervjumaterialet kopplat till mina frågeställningar. 

Det första temat, gamla spelare (2004-2007) är bara för att påpeka att 

majoriteten av intervjupersonerna började spela antingen i början av spelet eller 

i andra expansionet.  

Beskrivning: självidentifikation 

När spelarna skulle beskriva sig själva som World of Warcraft spelare så 

kopplade en del av intervjupersonerna till sitt val av klass i spelet men också 

anledningen till varför de valde just den klassen. Det som kom fram var att vissa 

utav intervjupersoner kunde identifiera sig med deras klass utifrån deras 

intressen, tidigare erfarenheter och förhållningsätt. Detta illustreras igenom IP1: 

Jag kommer ihåg att jag gjorde en night elf male hunter för att det var precis efter att 

sett Sagan om Ringen-trilogin och sådär, ooo det var ju riktigt coolt att ha det i 

bakhuvudet som fantasyvärld. Jag har skjutit pilbåge hela mitt liv så då blev det liksom, 

hunters kunde skjuta med pilbåge, yes det måste jag säga och Legolas ja liksom ja, hela 

den där biten är ju liksom. IP1 

Man kan se att IP1 drar paralleller mellan sitt intresse för Sagan om ringen och 

hans intresse för pilbågar vilket gjorde att han valde att spela en hunter. Detta 

framgår också ifrån IP4 som pratar om hans anledning till att börja spela en 

paladin: 

Det som fick mig att spela en paladin, det som drog mig var att man kunde spela som en 

dps, healer eller en tank. Man kunde göra mycket med klassen, klassen är ju helig, det är 

ju en riddare som använder gud och ljusets sida, inte gud men ljusets sida. De använder 

ju kraften av righeousness, att vara ärlig, rättfull, ljusets sida liksom. Jag har ju försökt 

att leva med vissa regler som man följer, att exempelvis inte ljuga, inte stjäla, ja visst 

det finns ju lagar i Sverige men ja principer. IP4 

Här ser man paralleller mellan hur IP4 beskriver en paladins egenskaper och 

förhållningsätt där alla ska behandlas lika oberoende av situation, att personen är 
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ärlig där de står för vad de säger och att individen i fråga är moralisk och 

bedömer sina medmänniskor utifrån vad som är moraliskt och inte moralisk. Ett 

exempel kan vara att stjäla eller mörda någon vilket ses som omoraliskt. 

Intervjupersonen identifierar sig med paladinens förhållningsätt då personen i 

fråga försöker leva efter dessa principer.  

Roll/funktion: social gemenskap 

En utav anledningarna till att spela World of Warcraft som intervjupersonerna 

har pratat om är den gemenskap och de relationer som man skapar under spelets 

gång med andra spelare. Detta är något som IP3 nämner: 

Det som fick mig att börja spela, asså, wow var ju en utav de första stora riktiga social 

community spelet eller vad man ska kalla det där man har en stor community asså, så 

det var väl det som fick den att stanna, många vänner, alla spelade ju i min omkrets, jag 

började, vi var säkert 20-30 pers i mitt umgänge som spelade dagligen liksom. Det var 

ju som en social grej än vad det var ett spel liksom, det var någonting som vi, 

kompisarna tillsammans kunde sticka och göra i cyberspace eller hur man ska säga. Det 

var en annan verklighet typ. IP3 

IP3 pratar om att spelet är ett stort ”community” spel där spelarna interagerar 

med varandra under sin speltid. Man är en stor grupp utav kompisar som spelar 

med varandra i en annan värld som blir en del av vardagen. Detta visas också 

utav IP1: 

’’Det är ju gemenskapen blir ju liksom det magiska när man sitter och spelar, det är kul 

att spela själv, funkar men det är just att ha kul tillsammans med andra, det blir nästan 

essansen i hela wow andet.’’ IP1 

IP1 påpekar att det är något magisk med att ha roligt med andra spelare. Den 

gemenskapen som man har under spelets gång blir som en del av hur spelet är 

designat.   
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Roll/funktion: socialt stöd  

En del av intervjupersonerna pratade om att World of Warcraft har fungerar som 

ett socialt stöd i sina liv. Man har någon att prata med i sin omkrets till exempel 

om jobbiga perioder i sitt liv eller olika bekymmer som man har. Detta visas 

igenom IP4: 

Eeeh ja man har ju fått en del vänner för livet och man har haft jobbigt hemma eller en 

dålig dag så har man kunnat prata med människor ifrån guilden, man känner inte dem 

egentligen men man känner dem ändå. Istället för att prata med, din mamma eller pappa 

din lillebror/storebror så kanske man pratar med istället sin lagkapten eller guild mate, 

att man pratar med dom, när man har det jobbigt hemma. Man har blivit mer öppen om 

sina problem och lite sånt, så har det blivit. IP4 

IP4 nämner att hen har pratat med kompisar i guilden eller ledaren över guilden 

om sina personliga problem för att få stöd/råd kring hens bekymmer. Detta har 

gjort att IP4 har blivit mer öppen att prata om sina problem till sina kompisar 

även om hen inte känner dem egentligen. Detta påpekar också IP5: 

Ja men man kan, man får ju ändå de här att man kan prata om allt mellan himmel och 

jord. Så att jag menar, min guild som jag är i just nu vi är jättebra vänner, de flesta av 

oss och vi pratar om allt, precis allting, så vi är ju vänner allihopa, vi ställer upp 

varandra, är det någon som mår dåligt på riktigt så ställer man upp varandra och pratar 

och så. Det blir ju till slut att det inte bara handlar om spel längre. IP5 

I guilden som IP5 är med i så har man en social gemenskap med sina kompisar 

där man har möjlighet att prata och öppna sig om sitt liv eller om sina personliga 

problem. De stödjer varandra om man mår dåligt eller om personen i fråga har 

en svår period i sitt liv. 

Roll/funktion: verklighetsflykt 

En annan sak som intervjupersonerna tar upp är att World of Warcraft fungerar 

som en verklighetsflykt. Man kan dyka in i spelvärlden och bli uppslukad av 

miljöerna, detaljerna och andra spelare samtidigt som man försöker komma 
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undan verkligheten och de känslor som individen känner just då. Detta kan ses 

på olika sätt, vilket IP7 påpekar: 

Att fly från verkligheten kan ju vara positivt samt negativt, positivt är det ju att man 

känner att man vill glömma av någonting, man har det jobbigt, man vill bara in och må 

bra, man vill inte känna någon kanske inre depression eller liknande. Negativt kan vara 

man kanske tar stor del av att man bara tänker sig så och då kanske det blir till slut 

svårare att skaffa ett socialt umgänge eller bara att man inte kan liksom få med sig 

allting till den riktiga världen, för att kunna fortsätta med mitt liv så måste jag 

fortfarande hålla på i den riktiga världen och då blir det att, det kanske blir asså olika 

identitetskriser, att man försöker strunta i allt annat och hoppa in i spelandet till 

exempel. Jag tycker mer positivt men jag kan ju se negativa grejer i det också. Att det 

kan samtidigt skada eller mer förändra den i det verkliga livet också till gott och ont. 

IP7 

IP7 beskriver det som en balansgång mellan det positiva och negativa 

aspekterna. Dels att spelet fungerar som en sätt att hantera svåra känslor genom 

att spela spelet men också att om man spelar för mycket så kan det bli svårare att 

ta kontakt med andra människor. Intervjupersonen påpekar också att det finns en 

risk att man fastnar i spelvärlden och struntar i vad som händer i verkligheten. 

Man vill leva sitt liv i spelet istället där man känner sig trygg. En del av detta tas 

också upp av IP1 när hen pratar om det: 

Spelet har ju liksom varit, asså både nöje och stöttning kan man säga genom perioder i 

livet som man går igenom. Alla har olika bekymmer och liksom man växer upp och 

sånt, man ska skapa ett eget liv och då händer det saker ibland i livet, tid att tänka och 

wow blir väl en tillflyktsort för mig eeeh någonstans runt 2005-2007 då var det trygghet 

sådär, det kan jag fortfarande känna idag, att vissa områden som jag kommer ihåg, 

quests som man gjorde förr massa år sen. Juste jag mådde såhär då. Då är det lite kul att 

kunna gå tillbaka och titta på det, det här var wow, tack så mycket att det fanns liksom. 

IP1 

IP1 ser spelet som både som underhållning och ett stöd igenom hens svåra 

perioder i livet. Att kunna få komma iväg från verkligheten och reflektera över 
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saker och ting. Intervjupersonen påpekar också att hen kände igen sig i vissa 

delar av spelet då hen kommer ihåg hur hen mådde när hen spelade under 2005-

2007.  

Påverkat individen: självförtroende 

En sak som intervjupersonerna påpekar är att World of Warcraft har hjälpt dem 

med deras självförtroende i relation till deras utbildning, jobb eller i deras 

vardag. IP1 berättar om hur spelet har hjälpt honom som träslöjdslärare: 

Ja liksom det blir inspiration för mig jag kan sitta och ha igång gamla soundtracks i 

timtal och njuta av det liksom samtidigt jag bygger någonting som fortfarande, det är 

som att geara upp en gubbe i World of warcraft, samma känsla när man bygger, en 

Gorehowl replica från spelet, samtidigt som det är mer för så mycket nytta och nöje att 

eleverna älskar lektionerna. De lär sig skit mycket på det och det gör ju att jag får ego-

boosts av det. På så sätt har det ju gett mig mycket mer än det har tagit. IP1  

IP1 har tagit inspiration igenom spelets musik och vapen som finns vilket 

intervjupersonen använder i sitt yrke genom att konstruera en Gorehowl vilket är 

en sällsynt yxa i World of Warcraft. Intervjupersonen bygger den på lektionstid 

tillsammans med eleverna vilket gör att eleverna blir engagerade på lektionstid 

samtidigt som det ger intervjupersonen bättre självförtroende. Detta visas också 

i IP2 när hen pratar om sin roll som raid ledare i relation till sin utbildning: 

Lite gav den mig ändå därför att jag är ganska blyg person annars, jag var väldigt blyg, 

lite social fobi också så, det gav mig en chans att våga ta plats på något sätt. Att våga 

bossa andra killar som ska helt plötsligt lyssna på mig och visa att man betyder något 

mer. Jag kan nog säga att efter det i alla fall om jag exempelvis har grupparbete på 

skolan och det finns ingen struktur så är jag ju inte rädd och gå in och agera som en 

slags ledare, aa genom att styra upp arbetet, liksom så här ska vi arbeta eller så hur ska 

vi göra. Det kanske hade jag nog inte gjort annars. IP2 

IP2 påpekar att hen har haft det svårt med det sociala men igenom spelet då hen 

agerade som en raid ledare så fick hen självförtroende då hen kunde bestämma 

över andra killar. Detta fick intervjupersonen användning för i sitt studentliv då 
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hen tog mer initiativ i grupparbeten och strukturerade upp det för hela gruppen. 

Detta kan man se också i IP3 när hen berättar om hens sociala liv i spelet: 

Jag kan ju säga det. Det har ju säkert påverkat mitt sociala liv till det positiva, jag menar 

om jag inte hade spelat wow så mycket, så kanske skulle jag inte vara lika öppen idag 

asså. Man har kommit in i communityn, man har lärt sig att öppna sig inför andra som 

man aldrig har pratat med i verkligheten, då kanske man känner att det är nog inte så 

svårt att göra det i verkligheten, om du förstår vad jag menar. Det har ju öppnat det 

sociala livet mycket mer, man är mer framåt kanske än vad jag hade varit om jag inte 

hade liksom kommit in i spelet, vilket är ett stort community spel. IP3 

IP3 tar upp att hen har kunnat öppna sig mycket mer i spelet än vad hen kunde i 

verkligheten. Detta har gjort att hen har blivit mer öppen till andra i verkliga 

livet då hen kan använda sig av de erfarenheter som hen har haft i spelet och 

använda sig av det i verkligheten.  

Påverkat individen: självinsikt 

En annan sak som tas upp ifrån intervjupersonerna är självinsikt, att personen 

kan se både möjligheter/hinder och positivt/ negativt av sitt beteende och sina 

handlingar. Detta beskriver IP1 när hen pratar om sitt gamla beroende till World 

of Warcraft: 

Jag har ju utan tvekan varit helt beroende av World of Warcraft i en viss tid. Första 

tecknet på det är ju att man vill förneka beroendet, så man hittar anledningar till att 

stanna hemma och spela istället för att gå ut med polare och såna där grejer. Det är ju 

inte alltid bra med facit i hand, kan jag ju säga att, jag har alltid haft, mått bra av det, 

och aa man missar vissa saker men man är med om andra saker men det känns roligt nu 

när man kan titta tillbaka på det. Nu spelar jag lite casual för att jag trivs med att ha det 

på kvällarna, nu har jag två små döttrar och fru och hus och 100 % arbete liksom. IP1 

Man kan se utifrån IP1 att hen beskriver sitt beroende, hur hen resonerade kring 

det och vad hen gick miste om men också vad hen fick istället. Detta kan ses 

som en balansgång mellan det verkligheten och spelet, vad man prioriterar mest. 
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Intervjupersonen kan titta tillbaka till den tiden då hen nu har en familj, hus, ett 

arbete och kan lära sig ifrån det.  

Kunskaper: engelska 

En kunskap som spelarna har lärt sig igenom att spela och prata med andra 

spelare är det engelska språket, både i tal och skrift. Detta tar IP3 upp när hen 

pratar om språkkunskaper: 

Jag har ju lärt mig mycket engelska till exempel genom wow än vad jag har lärt mig 

igenom skolan, asså i skolan så har man ju basic engelska, skolengelska, du lär dig inte 

något större, ordbok eller hur man ska säga men i wow så har man ju liksom, det är så 

mycket och folk ifrån andra länder asså. Det blir automatiskt ett större ordval o aa du lär 

dig mycket mer på ett enklare sätt. Jag personligen gjorde det i alla fall. IP3 

Det som intervjupersonen påpekar att man lär sig engelska språkets grunder i 

skolan men att dessa språkkunskaper senare sätts i ett sammanhang där man 

måste lära sig att prata, skriva och förstå engelska. Detta är för att spelet är på 

engelska och de flesta som spelar pratar/skriver på engelska. Detta tar IP1 också 

upp: 

Jag har lärt mig väldigt mycket engelska kan man säga och ja liksom fullt flytande i tal 

och skrift sen så var jag inte dålig på engelska överhuvudtaget i skolan men ändå såhär 

det har gett mig stort ordförråd, på det sättet har det varit jättebra. IP1 

IP1 påpekar att hen har lärt sig engelska igenom spelet både i tal och skrift men 

också gett hen ett större ordförråd.  

Kunskaper: ledarskap 

En annan kunskap som intervjupersonerna har lärt sig igenom spelet är just 

ledarskap och att leda andra spelare för att klara av olika slags utmaningar. En 

utav intervjupersonerna pratar om just ledaregenskaper: 

Asså framför allt så är det ledaregenskaper asså om du ska leda en guild eller en bra raid 

eller en bra rated battleground. Då måste du verkligen ha en stadig ledare och just då 
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ledaregenskaper kan nog tränas upp igenom spelet, det känner jag själv under cataclyms 

i min PVP guild och leda dem där, det gav ju mig ganska mycket, man lärde sig ganska 

fort till en viss nivå, just ledaregenskaper, få folk att lyssna och göra som man säger, 

hela den biten. Man måste ju ändå ha tryggheten att våga ta en ledarskapsroll och det 

tror jag absolut att man kan få igenom spelet. IP10 

IP10 påpekar att ledarskap handlar om att träna upp ledaregenskaper för att 

kunna hantera olika situationer där man ska agera som en ledare till en viss 

grupp. Intervjupersonen nämner att hen själv har haft en ledarposition i en 

player vs player guild där hen lärde sig att organisera, ta befälet och ge 

instruktioner till sina lagkamrater. Detta nämner också IP1 när hen pratar om 

ledarskap i relation till spelet: 

Det är ju bara att titta på ledarskapsförmåga det tränas ju och det är många som har 

visats på väldigt bra ledarskapsförmåga för att man kan organisera en guild eeeh. Få 39 

stollar att göra exakt som du säger för att det ska funka. Det är inte så lätt. Får man det 

att funka så sköter man ju det på ett bra sätt. Eeeh. Och det är ju svart på vitt. Är du en 

dålig frontfigur asså arbetsledare på ett jobb så funkar det inte. IP1 

IP1 pratar om att förmågan att kunna leda andra människor kan tränas in igenom 

att exempelvis att leda en stor guild eller att vara en raid ledare för 39 personer. 

Det är mycket som man behöver tänka på när det är just 39 personer som raid 

ledaren ska ha koll på. IP1 påpekar att det är lätt att skilja på personer som kan 

vara en ledare och vilka som inte kan då det framkommer i spelet.  

Kunskap: samarbete  

En annan sak som intervjupersonerna påpekar är att man lär sig att samarbeta 

med andra spelare i relation till raiding då man är beroende av varandras insats 

för att kunna klara av svåra bossar i spelet. Detta pratar IP2 om kopplat till om 

man ska se raiding erfarenhet som en merit på ett CV: 

Kluven, eeh det känns ju lite så här löjligt när man tänker på det men om man tänker 

djupare så inser man ju att jamen det krävs ju väldigt mycket dels dedikation som 

spelare, att kunna läsa på mycket och väldigt mycket finesser att klara av saker 
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exempelvis att ta ner Mythic Kil'jeaden, att progressa helt enkelt. Ja att kunna samarbeta 

med andra personer och det krävs ju väldigt mycket, att kunna arbeta som grupp och 

liksom individ, att kunna fungera i grupperna och det visar ju ganska mycket på att hur 

man är som person, vilka kunskaper som man besitter. IP2 

IP2 pratar om att det krävs en hel del för att kunna skapa en bra raiding grupp. 

Man behöver vara en dedikerad spelare, att kunna förstå och genomföra 

strategier till varje boss men också att kunna styra sin karaktär för att få ut så 

mycket skada som möjligt på bossen. Intervjupersonen påpekar att det handlar 

inte bara om individuella prestationer utan man måste samarbeta med andra 

spelare och kommunicera med varandra för att kunna klara de utmaningar som 

finns i spelet. Detta tar IP7 också upp när hen pratar om vad man lär sig igenom 

raiding kopplat till vardagen/jobbet: 

Eeeh, väldigt mycket kommunikation och samarbete, kan man ju ta med därifrån för att 

det är mycket individuella saker man måste göra, vilket man kan ta sig att, inse att man 

kan ta uppgifter man kan ta ansvar för vissa grejer. Man har kommunikation och kunna 

prata med allihopa och samtidigt som man har kommunikationen för att lyssna och ta 

emot, samla information och så vidare. SÅ det aa det tror jag man verkligen kan ta med 

sig. IP7 

IP7 påpekar att det handlar om kommunikation och samarbete när det kommer 

till raiding men också individuellt ansvar för de uppgifter som man blir tilldelad. 

Man behöver kommunicera med hela gruppen samtidigt som man utför olika 

uppgifter i en boss fight exempelvis. 

Kunskap: social kompetens 

En annan kunskap som en del av intervjupersonerna påpekar är att de har lärt sig 

hur man träffar nya människor, att förstå andra människor och hur man ska 

behandla dem samt insikt i hur man är/vem man är som person. Detta nämner 

IP7 när hen pratar om hur spelet har påverkat intervjupersonen socialt men 

också personligt:  
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Det har hjälpt mig fruktansvärt mycket i mitt liv, allt från att det har hjälpt mig att förstå 

hur man ska skaffa vänner och allmänt bara hur man betraktar folk, hur vänskap och 

sånt blir. Det här sociala kan ju verkligen påverka, framför allt mot framtiden när man 

ska fortsätta med sitt liv, till exempel jobb och hitta sin egen identitet. Jag tror att 

självklart så kan allt det här påverka den och utveckla den, göra så att man förstår och 

lär sig nya saker. Mest på en social nivå skulle jag tro att man lär sig, att förstå andra 

människor mycket mer. Man lär sig själv liksom att hitta någonting sånt här så tror jag 

att man kan lära sig, lära sig vem är jag mer, jag tror såna erfarenheter att man hittar den 

sociala delen, tror, ja, det har ju hjälp mig så jag kan ju ta ifrån det egna, det kommer att 

hjälpa den framåt, lära sig mycket mer om vad som är mycket omkring sig också. IP7 

IP7 berättar att hen har lärt sig sociala färdigheter genom att kommunicera och 

lära känna andra spelare. Detta har gjort så att hen hitta sig själv genom att spela 

med andra spelare samtidigt som hen har skapa ett socialt nätverk med andra 

spelare. Intervjupersonen påpekar att dessa erfarenheter kan påverka sina beslut 

om framtiden men också att hitta sin egen identitet. Detta nämner också IP5 där 

intervjupersonen tränade på att bli mer social igenom spelet: 

Ja i regel så borde man ju kunna det, asså det blir ju en lärdom att, eeeh, jag asså får ju 

liksom på något sätt den här träningen på att vara social över internet eftersom jag är 

mer social där det kan ju i regel att åtminstone bli lite, snäppet socialare i verkliga livet 

också. För mig är det liksom det här, jag lär mig liksom mer, att bli mer social och kan 

liksom ta med det till verkliga livet också. Även om jag inte är fullt lika social som jag 

är på internet, så är jag ju nu mer social nu om man jämför med tio år sedan. IP5 

IP5 pratar om att hen har kunnat lära sig att bli mer social i verkligheten genom 

att vara social i spelet. Detta har hjälpt intervjupersonen att bli mer öppnare till 

sin omgivning i verkligheten.  

Anonymitet: identitet/roll: 

När det gäller anonymitet och hur människor påverkas av det så påpekar en del 

av intervjupersonerna att när man är på nätet och pratar med andra spelare i 
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spelet så blir man som två personligheter.  Detta beskriver IP7 när hen berättar 

om hans erfarenhet av detta: 

Om jag går tillbaka till det jag sa när jag var yngre att det blev asså. Jag blev som en 

helt annan, jag blev som två personer i samma kropp, jag var en person online och jag 

var en person utanför. Det har varit en väldigt stor blandning, i början var det ju positivt 

för det jag fick ju lära mig mycket mer och jag kände mig trygg på det sätter jag vill 

vara. Sen blev det ju negativt för att jag hamnade i en identitetskris till slut då man 

undrade vem är jag? Är jag den här personen eller är jag den här personen? Men 

samtidigt kan jag ta positiva delar ifrån det också att de har ju hjälpt att få mig att prata 

med mig själv och få mig att forma den jag vill vara, som jag inte vågade göra när jag 

var yngre. Så väldigt blandat skulle jag säga men jag överväger att det är väldigt 

positivt. IP7 

IP7 nämner att hen har två olika personligheter, en som hen har i verkligheten 

och en som hen har i spelet. Detta har påverkat intervjupersonen på olika sätt då 

hen nämner att det har gjort så att hen har kunnat utforska sig själv på det sättet 

som hen vill vara på igenom sin online personlighet. Det har också gjort att 

intervjupersonen har blivit osäker på vem hen egentligen är men också har gjort 

så att intervjupersonen pratar mer med sig själv samt att forma sig själv till den 

personen som hen vill vara. En del av detta påpekar också IP10 när hen 

resonerar kring anonymitet och blyga personers möjligheter: 

Ja absolut, samtidigt en osäker blyg person, som kanske vill fråga en enkel fråga, där är 

det större chans att våga fråga det när de är anonym, än när det står med bild, namn, 

hela rubbet liksom. Det ger ju en större möjlighet för en blyg person att våga ta för sig 

något lite genom att ställa en fråga. Det var så jag kände när jag var yngre, att ja, jag 

hade ju inte skrivit med någon alls, ingen visste ju vem jag var, utan när jag skrev kunde 

jag vara precis som jag ville, antingen var jag Niklas eller Helena, eller varsom, det 

spelar inte någon roll om jag frågar något dumt eller skrattar, kunde jag bara, ingen 

visste vem jag var. IP10 

IP10 påpekar att igenom anonymiteten så kan människor öppna sig på ett annat 

sätt än om det skulle vara i verkligheten. På det sättet så kan enligt 
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intervjupersonen människor leva som någon annan och ta på sig ett annat namn 

för att kunna agera som en annan person. 

En del intervjupersoner resonerar annorlunda då de påpekar istället att det 

handlar om det sociala sammanhanget, kulturen och den roll som man har när 

man spelar spelet. Detta pratar IP5 om hur hen ser på anonymitet kopplat till 

World of Warcraft: 

Om man tänker så här roller som man tar åt sig, som man har i olika sociala 

sammanhang så tror jag, det behöver just inte vara hur en människa är som person i sig 

men hur en människa beter sig i spelet. Den har liksom sorts roll där den strävar efter att 

bli bäst på allting och alla andra som är sämre än dem är idioter. Så att det blir liksom, 

samtidigt spelet ger de här möjligheterna att man kan vara bäst störst och vackrast, 

genom att ha det bästa gearet, gubben på bästa sätt, men det är ju inte spelets fel i sig att 

folk beter sig som de gör. Spelet kan ju inte stoppa vid en viss gräns och alla ska nå ditt, 

hur snabbt som helst, och så tröttnar spelarna till slut. Det måste ju vara något att arbeta 

sig emot och sen kan ju inte spelet i sig rådför hur människor beter sig när de kommer 

ditt. Det ligger ju personerna själva sen, jag tror att det handlar om mer deras roll i 

spelet sammanhanget än deras personligheter. IP5 

IP5 poängterar att man behöver dra skiljelinje mellan hur man är som person 

och hur den beter sig i spelet. Man ska se det enligt intervjupersonen som olika 

roller som individerna tar på sig beroende på vilket mål som spelaren har och 

vilket socialt sammanhang som spelaren befinner sig i. Ett exempel som 

intervjupersonen tar upp är att de spelarna som är mest tävlingsinriktade och vill 

bli bäst på spelet har en viss roll och beter sig enligt den rollen. Intervjupersonen 

nämner också att de ser ner på spelare som är inte lika dedikerade som de är mot 

deras mål, att få det bästa gearet eller bli bäst på sin server. Intervjupersonen 

påpekar att det inte är spelets fel att de har blivit som de har blivit utan det ligger 

på personerna själva på hur de beter sig.   
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Anonymitet: näthat: 

En negativ sida av anonymitet på nätet och i World of Warcraft är ju näthat som 

förekommer mot privatpersoner och spelare. En del av intervjupersonerna 

påpekade att de personer som utsätter andra människor för trakasserier och 

svordomar på nätet, det blir inga konsekvenser av deras handlingar då de agerar 

under anonyma namn eller avatarer. Detta tar IP9 upp när hen pratar om 

mobbning kopplat till näthat: 

Jag vet faktiskt inte, eeh jag tror att, att, folk känner väl att, jag vet inte, om man tänker 

med mobbare och sånt, jag tror att det är lättare till exempel mobbare och vanligt folk 

också och känna, på nätet så kan de skriva vad dom vill och det blir inte några 

konsekvenser, jag tror att de glömmer lätt att det är en verklig person som sitter på 

andra sidan skärmen och som läser det här och tar åt sig lika mycket som att säga det 

’’in your face’’. IP9 

IP9 poängterar att de individer som utsätter andra för näthat utsätts inte för de 

konsekvenser som skulle ha skett om dessa saker blev sagt i verkligheten. 

Intervjupersonen påpekar att de som utsätter personerna för trakasserier tänker 

inte på att det är en person som sitter bakom sitt konto/avatar och blir påverkad 

av vad de säger. Detta tar IP5 också upp när hen resonerar kring hur människor 

beter sig på nätet: 

Det tror jag, eftersom man kan vara hur anonym som man vill gentemot andra spelare så 

kan man ta på sig vilken roll i spelet också. Om man vill vara en douchebag eller om 

man vill vara en gullig, snäll och rar spelare *Skratt*. Jag har svårt att tro att många av 

dem som uttrycker sig som de gör på spelet skulle göra det i verkliga livet. Det är ju 

anonymiteten som är egentligen som ger en liten skjus till att bete sig hur de vill. IP5 

IP5 påpekar att man kan ta på sig olika roller på grund av anonymiteten, 

exempelvis att vara en skitstövel och att anonymiteten skyddar individen ifrån 

de konsekvenser som hade skett om det hade hänt i verkliga livet.  
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Ett annat resonemang som tas upp av en del av intervjupersonerna är att de som 

utsätter andra för näthat lever på två olika sätt, ett sätt i verkligheten och ett sätt 

på nätet samt att de förmodligen inte har haft en trygg uppväxt. Detta tar IP9 om 

när hen pratar om näthat.  

Aa, det är jag nästan säkert på att det är. Min personliga erfarenhet och hur jag ser på 

det. De som oftast skriker högst i spel och på internet, de är de som går med ansikten i 

backen och är tysta i verkligheten. De har säkert inte haft det lätt, att de har blivit slagna 

som barn eller att de har inga vänner, de är mobbade, utstötta, de har konstiga liksom 

hobbys som folk inte ser på samma sätt. De blir liksom utanför på grund av det och då 

lever de ut aggressionen mot folk via spel och internet. Då sitter de skyddade liksom 

och kan inte göra någonting åt det. Och det här är det, det dom gör i spelet är egentligen 

det som de vill göra emot personer i riktiga livet. De ventilerar ut det till främmande 

människor i spelet istället för att göra någonting dumt på riktigt. IP9 

IP9 påpekar att de som utsätter andra för näthat, lever i något slags dubbelliv, ett 

sätt att vara på nätet och ett sätt att vara i verkligheten. Intervjupersonen pratar 

om att de har nog inte haft en bra uppväxt vilket har gjort att de tar ut sina 

frustrationer mot andra människor/spelare istället för att bearbeta dem på ett 

hälsosamt sätt.  

Sammanfattning av resultatet: 

Det som jag har kommit fram till är att World of Warcraft har olika betydelser 

till spelarna beroende på vad som är syftet med att de började spela och att detta 

syfte har förändrats över tid. Man kan se utifrån första frågeställningen att 

spelarna identifierar sig med deras val av klass då de ser vissa egenskaper som 

de kan relatera till. En annan sak som kom fram ifrån andra frågeställningen var 

att spelarna såg spelet både som underhållning, stöd men också som en 

verklighetsflykt vilket visar på en blandning mellan vad för betydelse som spelet 

har för spelarna själva. Man kan se utifrån den tredje frågeställningen att 

spelarna har påverkats av spelet, psykologisk som socialt då de har både fått 

bättre självförtroende och självinsikt. Utifrån den fjärde frågeställningen så kan 
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man se att spelarna har lärt sig en hel del kunskaper igenom spelet som de 

utnyttjar i verkliga livet exempelvis språkkunskaper, ledarskap, 

samarbete/kommunikation och social kompetens. Ifrån den sista frågeställningen 

så kom det fram att anonymitet påverkar människor olika och att det fungerar 

som en täckmantel ifrån ansvar och konsekvenser.  

Analys av resultatet: 

I denna del av uppsatsen så är tanken att analysera det som jag har kommit fram 

till i resultatet för att förstå/resonera kring det med hjälp av teorierna. Detta är 

för att bidra till en djupare förståelse av materialet men också öppna för andra 

perspektiv  

Beskrivning:  

När det gäller det första temat, självidentifikation så var det IP1 och IP4 som 

berättade:  

Jag kommer ihåg att jag gjorde en night elf male hunter för att det var precis efter att 

sett Sagan om Ringen trilogin och sådär, ooo det var ju riktigt coolt att ha det i 

bakhuvudet som fantasy värld. Jag har skjutit pilbåge hela mitt liv så då blev det liksom, 

hunters kunde skjuta med pilbåge, yes det måste jag säga och Legolas ja liksom ja, hela 

den där biten är ju liksom. IP1 

Det som fick mig att spela en paladin, det som drog mig var att man kunde spela som en 

dps, healer eller en tank. Man kunde göra mycket med klassen, klassen är ju helig, det är 

ju en riddare som använder gud och ljusets sida, inte gud men ljusets sida. De använder 

ju kraften av righeousness, att vara ärlig, rättfull, ljusets sida liksom. Jag har ju försökt 

att leva med vissa regler som man följer, att exempelvis inte ljuga, inte stjäla, ja visst 

det finns ju lagar i Sverige men ja principer. IP4 

Man kan tolka det som att IP1 identifierar sig med hunter klassen då hens 

intresse för Sagan om Ringen och att hen har skjutit pilbåge hela sitt liv. Ett sätt 

att se på det är att IP1 kopplar sina intressen till hunterklassen då det är en del av 
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hens identitet. De intressen som IP1 har påverkar hur hen relaterar och tolkar 

olika saker vilket skapar preferenser för vissa saker före andra (Burr, 2015).  

Ett sätt att tolka det är att IP4 försöker leva efter de värderingar som paladins har 

i spelet då intervjupersonen ser detta som en förebild som hen vill eftersträva. 

Intervjupersonen beskriver paladins som en stark riddare som använder sig av 

ljusets kraft för att skydda sina medmänniskor men också ett förhållningsätt 

gentemot andra. Det som intervjupersonen tar upp om deras förhållningsätt är att 

alla ska behandlas lika, att man ska vara ärlig och hjälpa andra i svåra 

situationer. Man kan se det som att IP4 vill bli en bättre person och en förebild 

till sina kompisar eller andra spelare genom att hen vill leva som en paladin 

(Burr 2015, Goffman, 2014). 

Roll/funktion: 

Igenom denna frågeställning så kom det fram tre teman, social gemenskap, 

socialt stöd och verklighetsflykt. När det gäller social gemenskap så var det IP3 

och IP1 som berättade: 

Det som fick mig att börja spela, asså, wow var ju en utav de första stora riktiga social 

community spelet eller vad man ska kalla det där man har en stor community asså, så 

det var väl det som fick den att stanna, många vänner, alla spelade ju i min omkrets, jag 

började, vi var säkert 20-30 pers i mitt umgänge som spelade dagligen liksom. Det var 

ju som en social grej än vad det var ett spel liksom, det var någonting som vi, 

kompisarna tillsammans kunde sticka och göra i cyberspace eller hur man ska säga. Det 

var en annan verklighet typ. IP3 

Det är ju gemenskapen blir ju liksom det magiska när man sitter och spelar, det är kul 

att spela själv, funkar men det är just att ha kul tillsammans med andra, det blir nästan 

essansen i hela wow andet. IP1 

Ett sätt att se detta på är att IP3 berättar om sin sociala gemenskap och sitt 

sociala nätverk som spelar spelet med IP3. Intervjupersonen beskriver det som 

en aktivitet vilket hen spenderar tid med sina kompisar och har roligt i en annan 



  

  29 
 

värld bortom fysiska gränser. Detta skapar en känsla av att fly verkligheten med 

sina kompisar. Detta kan man se också i IP1 då hen berättar att spelet är mycket 

roligare när man är tillsammans, det blir en magisk känsla påpekar 

intervjupersonen (Burr, 2015, Goffman, 2014).  

Det andra temat, socialt stöd så var det IP4 och IP5 som berättade om det: 

Eeeh ja man har ju fått en del vänner för livet och man har haft jobbigt hemma eller en 

dålig dag så har man kunnat prata med människor ifrån guilden, man känner inte dem 

egentligen men man känner dem ändå. Istället för att prata med, din mamma eller pappa 

din lillebror/storebror så kanske man pratar med istället sin lagkapten eller guild mate, 

att man pratar med dom, när man har det jobbigt hemma. Man har blivit mer öppen om 

sina problem och lite sånt, så har det blivit. IP4 

Ja men man kan, man får ju ändå de här att man kan prata om allt mellan himmel och 

jord. Så att jag menar, min guild som jag är i just nu vi är jättebra vänner, de flesta av 

oss och vi pratar om allt, precis allting, så vi är ju vänner allihopa, vi ställer upp 

varandra, är det någon som mår dåligt på riktigt så ställer man upp varandra och pratar 

och så. Det blir ju till slut att det inte bara handlar om spel längre IP5 

Man kan tolka IP4 som att hen använder sig av spelet för att kunna prata om sina 

problem med människor som inte känner honom personligen. En intressant del 

av den hen pratar om är att hen känner sina kompisar igenom spelet och kan 

berätta om personliga problem men samtidigt så känner hen egentligen inte de 

personer som hen spelar med.  

Ett sätt att förstå detta är att intervjupersonen har lättare att öppna sig om sina 

personliga problem och känslor då det sker på andra villkor än vad det skulle 

göra i verkligheten. En del av detta kan förklaras av att spelarna som pratar med 

intervjupersonen har ingen personlig relation till hen vilket gör att man behöver 

inte känna sig rädd för att bli bemött på ett negativt sätt ifrån exempelvis sina 

föräldrar eller syskon. De spelare som intervjupersonen pratar med fungerar som 

en oberoende lyssnare som hen kan gå till om man har något att berätta eller 
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behöver prata med någon. Detta har hjälpt intervjupersonen att kunna vara mer 

öppen om sina problem men också att kunna prata om dem utan att behöva 

känna någon rädsla eller skam kring sina känslor (Goffman, 2014).  

Man kan resonera på ett likande sätt där IP5 berättar om sitt sociala nätverk i 

spelet och hur de har skapat en social trygghet hos sina spelare men också ett 

öppet rum att ventilera om man har det svårt. Det finns inga gränser om vad man 

vill prata om för något vilket öppnar för möjligheter att prata om personliga 

problem eller andra saker som påverkar deras psykiska hälsa (Goffman, 2014).  

Det tredje temat, verklighetsflykt, så var det IP7 och IP1 som berättade: 

Att fly från verkligheten kan ju vara positivt samt negativt, positivt är det ju att man 

känner att man vill glömma av någonting, man har det jobbigt, man vill bara in och må 

bra, man vill inte känna någon kanske inre depression eller liknande. Negativt kan vara 

man kanske tar stor del av att man bara tänker sig så och då kanske det blir till slut 

svårare att skaffa ett socialt umgänge eller bara att man inte kan liksom få med sig 

allting till den riktiga världen, man glömmer av lite för mycket att, ja, för att kunna 

fortsätta med mitt liv så måste jag fortfarande hålla på i den riktiga världen och då blir 

det att, det kanske blir asså olika identitetskriser, att man försöker strunta i allt annat och 

hoppa in i spelandet till exempel. Jag tycker mer positivt men jag kan ju se negativa 

grejer i det också. Att det kan samtidigt skada eller mer förändra den i det verkliga livet 

också till gott och ont. IP7 

Spelet har ju liksom varit, asså både nöje och stöttning kan man säga genom perioder i 

livet som man går igenom. Alla har olika bekymmer och liksom man växer upp och 

sånt, man ska skapa ett eget liv och då händer det saker ibland i livet, tid att tänka och 

wow blir väl en tillflyktsort för mig eeeh någonstans runt 2005-2007 då var det trygghet 

sådär, det kan jag fortfarande känna idag, att vissa områden som jag kommer ihåg, 

quests som man gjorde förr massa år sen. Juste jag mådde såhär då. Då är det lite kul att 

kunna gå tillbaka och titta på det, det här var wow, tack så mycket att det fanns liksom. 

IP1 
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Man kan tolka IP7 som att spelet har fungerat som ett sätt att hantera svåra 

känslor, att man flyr verkligheten för att kunna skjuta bort negativa tankar och 

ersätta dem med positiva istället. Det som IP7 påpekar är att man kan förlora en 

del av sin sociala kompetens om man spelar för mycket men också en risk att 

man komma in i en identitetskris mellan sitt online identitet och offline identitet.  

Ett sätt att förstå detta är igenom Goffmans två begrepp främre och bakre 

regionen. I den främre regionen vilket i detta fall är verkligheten är det där 

personen i fråga behöver styra sitt uppförande och följa de sociala koderna som 

finns i det sociala samspelet. Ett par exempel på dessa sociala koder är hur man 

använder sitt kroppsspråk, att kunna lyssna och kommunicera med andra 

människor men också att styra sitt beteende i det sociala mötet. Den bakre 

regionen vilket i detta fall är spelvärlden är den platsen som man kan agera mer 

vardagligt och inte behöva tänka på hur man beter sig eller hur man pratar då 

man är anonym (Goffman, 2014).  

Ett sätt att tolka det som IP7 poängterar med social kompetens är att det finns en 

risk att de som spelar spelet håller sig kvar i den bakre regionen och kommer 

inte ut till den riktiga världen. Det skapar en situation där personen i fråga 

behöver inte prata med människor i verkligheten då de känner sig tryggare i att 

bara vara hemma i spelvärlden istället. Detta kan påverka individernas sociala 

kompetens, psykologiska välmående också deras verklighetsuppfattning då ett 

beroende kan växa fram (Goffman, 2014).  

Man kan tolka det som IP7 påpekar med att det finns en risk att hamna i en 

rollkonflikt mellan den rollen som man har i verkligheten och den rollen som 

man har i spelet. Dessa två roller överensstämmer inte med varandra vilket 

skapar en känsla av en identitetskris hos individen då personen i fråga känner sig 

osäker kring vem man är egentligen. En annan potentiell förklaring är att man 

försöker fly den situationen som individen befinner sig igenom att skapa en ny 

roll i spelet och leva utifrån den rollen istället (Goffman, 2014).  
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Man kan se att IP1 pratar om att spelet har fungerat som ett stöd och 

underhållning under vissa perioder av hens liv men också som en 

verklighetsflykt. Ett sätt att se på det är att spelet fungerar som ett sätt att varva 

ner, reflektera över sig själv, tänka till där man går igenom vad för val ska man 

göra i sitt eget liv för att komma vidare. Detta kan ses som ett sätt att hantera 

sina känslor men också att hjälpa till att kunna komma vidare i sitt liv efter en 

svår period (Burr, 2015, Hwang et al., 2012).   

Påverkat individen: 

Igenom den här frågeställningen kom fram två teman, självförtroende och 

självinsikt. Det första temat, självförtroende är det IP1, IP2 och IP3 som 

berättar:  

JA liksom det blir inspiration för mig jag kan sitta och ha igång gamla soundtracks i 

timtal och njuta av det liksom samtidigt jag bygger någonting som fortfarande, det är 

som att geara upp en gubbe i World of warcraft, samma känsla när man bygger, en 

Gorehowl replica från spelet, samtidigt som det är mer för så mycket nytta och nöje att 

eleverna älskar lektionerna. De lär sig skit mycket på det och det gör ju att jag får ego-

boosts av det. På så sätt har det ju gett mig mycket mer än det har tagit. IP1  

Lite gav den mig ändå därför att jag är ganska blyg person annars, jag var väldigt blyg, 

lite social fobi också så, det gav mig en chans att våga ta plats på något sätt. Att våga 

bossa andra killar som ska helt plötsligt lyssna på mig och visa att man betyder något 

mer. Jag kan nog säga att om jag exempelvis har grupparbete på skolan och det finns 

ingen struktur så är jag ju inte rädd och gå in och agera som en slags ledare, aa genom 

att styra upp arbetet, liksom så här ska vi arbeta eller så hur ska vi göra. Det kanske 

hade jag nog inte gjort annars. IP2 

Jag kan ju säga det. Det har ju säkert påverkat mitt sociala liv till det positiva, jag menar 

om jag inte hade spelat wow så mycket, så kanske skulle jag inte vara lika öppen idag 

asså. Man har kommit in i communityn, man har lärt sig att öppna sig inför andra som 

man aldrig har pratat med i verkligheten, då kanske man känner att det är nog inte så 

svårt att göra det i verkligheten, om du förstår vad jag menar. Det har ju öppnat det 
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sociala livet mycket mer, man är mer framåt kanske än vad jag hade varit om jag inte 

hade liksom kommit in i spelet, vilket är ett stort community spel. IP3 

Ett sätt att förstå IP1 är att hen har tagit inspiration ifrån spelet för att kunna lära 

och inspirera andra elever på hens träslöjdslektioner. Man kan säga att hens 

tidigare erfarenhet av spelet har påverkat, både i hens yrke och som person 

vilket har hjälp intervjupersonen att kunna göra mer intressantare och roligare 

lektioner för eleverna (Burr, 2015).  

Man kan tolka IP2 som att hen har haft det svårt med det sociala då hen känner 

sig blyg och osäker men samtidigt också vågat att ta på sig en annan roll 

nämligen raid ledare rollen. Det har gjort så hen har fått mer självförtroende och 

kunnat ta initiativ i verkliga livet också genom att strukturera upp grupparbetet 

som hen styrde upp.  

Man kan förstå detta som att hen har igenom spelet provat på en annan roll där 

det kräver att man måste organisera och styra andra människor för att klara av de 

svåra utmaningar som finns i spelet. I den rollen som raid ledare måste man 

kunna leda andra människor och se till att de gör som de blir tillsagda för annars 

så kan man inte klara av de bossar som finns i spelet. Igenom denna erfarenhet 

som hen har tagit del av så har hennes självförtroende förändrats men också 

insikt i hur man ska leda andra människor och sätta upp mål för gruppen 

(Goffman, 2014, Burr, 2015).  

Man kan tolka IP3 som att hen har igenom spelet har kunna öppnat sig mer 

personligt och vara mer social med andra spelare. IP3 poängterar också att om 

hen inte hade spelat spelet så hade hen inte vara lika öppen som hen är idag. IP3 

påpekar att man har lärt sig att kunna öppna sig gentemot andra spelare även om 

man inte känner dem och att denna erfarenhet skulle kunna användas i 

verkligheten.  
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Ett sätt att förstå detta är att IP3 har gått med i en social gemenskap, vilket kan 

bestå av guilder eller kompisar som IP3 känner eller har träffat igenom spelet. I 

den här gemenskapen så har IP3 kunnat prata och öppna sig mer till andra 

spelare. En potentiell förklaring till det är att i World of Warcraft är spelarna 

anonyma där de använder sig av avatarer vilket gör det lättare att kunna prata då 

man kan ta på sig olika roller eller skapa en egen roll under spelets gång. En 

annan förklaring är att de som spelar World of Warcraft har ju förmodligen ett 

intresse för datorspel och andra former av spel. Man har ett gemensamt intresse 

med de man spelar med vilket gör det lättare att kunna prata med varandra då 

man har något gemensamt. Detta har gjort att IP3 har fått ett bättre 

självförtroende och att hen har lättare att öppna sig till andra människor 

(Goffman, 2014, Burr, 2015).   

Det andra temat, självinsikt är det IP1 som berättar: 

Jag har ju utan tvekan varit helt beroende av World of Warcraft i en viss tid. Första 

tecknet på det är ju att man vill förneka beroendet, så man hittar anledningar till att 

stanna hemma och spela istället för att gå ut med polare och såna där grejer. Det är ju 

inte alltid bra med facit i hand, kan jag ju säga att, jag har alltid haft, mått bra av det, 

och aa man missar vissa saker men man är med om andra saker men det känns roligt nu 

när man kan titta tillbaka på det. Nu spelar jag lite casual för att jag trivs med att ha det 

på kvällarna, nu har jag två små döttrar och fru och hus och 100 % arbete liksom. IP1 

Man kan tolka det som att IP1 har haft ett beroende av World of Warcraft där 

hen beskriver hur hen resonerade kring det och vad hen tänkte. IP1 beskriver det 

som en erfarenhet med att ha roliga upplevelser i spelet men att man missar 

saker i verkliga livet som händer exempelvis med sina kompisar. IP1 kan både 

lyfta fram för och nackdelar med de beslut som han har tagit och lärt sig ifrån 

det då hen spelar inte lika mycket längre på grund av sin familj och sitt arbete.  

Man kan se det som att IP1 har haft ett beroende av att spela World of Warcraft 

men samtidigt som hen har fått nya upplevelser och erfarenheter i spelet som 
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påverkar och förändrar hen som person så går hen miste om erfarenheter med 

sina vänner i verkligheten. Det blir en prioriteringsfråga, vad är det man 

spenderar sin tid på mest, spelkompisar eller de kompisar som hen har i 

verkligheten. Att kunna se detta har gett IP1 självinsikt i det att kunna se 

fördelar/nackdelar och vad som händer utifrån de val som hen gör i vardagen 

(Burr, 2015).   

Kunskaper: 

Ifrån den här frågeställningen så kom det fram fyra teman, engelska, ledarskap, 

samarbete och social kompetens. Det första temat, engelska vilket IP3 och IP1 

berättar: 

Jag har ju lärt mig mycket engelska till exempel genom wow än vad jag har lärt mig 

igenom skolan, asså i skolan så har man ju basic engelska, skolengelska, du lär dig inte 

något större, ordbok eller hur man ska säga men i wow så har man ju liksom, det är så 

mycket och folk ifrån andra länder asså. Det blir automatiskt ett större ordval o aa du lär 

dig mycket mer på ett enklare sätt. Jag personligen gjorde det i alla fall. IP3 

Jag har lärt mig väldigt mycket engelska kan man säga och ja liksom fullt flytande i tal 

och skrift sen så var jag inte dålig på engelska överhuvudtaget i skolan men ändå såhär 

det har gett mig stort ordförråd, på det sättet har det varit jättebra. IP1 

Man kan tolka det som att IP3 har kunnat lära sig mer engelska igenom spelet än 

vad hen skulle ha gjort i skolan. IP3 har inskaffat sig ett större ordförråd där hen 

använder det i ett sammanhang, vilket är att prata med människor ifrån hela 

världen men också att allting i spelet är på engelska så det blir lättare att lära sig 

då man har en anledning till att lära sig. Detta kan man se också i IP1 som har 

gett hen ett större ordförråd. 

Ett sätt att förstå detta är att genom att kunna ha användning för det engelska 

språket, exempelvis i spelet eller på nätet så skapas ett socialt sammanhang där 

språket måste användas för att kunna förstå varandra. Detta kan delvis förklara 
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hur spelarna kan lära sig mer engelska i spelet då de är motiverade att lära sig 

och de har en anledning till att använda det som de lär sig (Burr, 2015).  

Det andra temat, ledarskap så är det IP10 och IP1 berättar om det:  

Asså framför allt så är det ledaregenskaper asså om du ska leda en guild eller en bra raid 

eller en bra rated battleground. Då måste du verkligen ha en stadig ledare och just då 

ledaregenskaper kan nog tränas upp igenom spelet, det känner jag själv under cataclyms 

i min PVP guild och leda dem där, det gav ju mig ganska mycket, man lärde sig ganska 

fort till en viss nivå, just ledaregenskaper, få folk att lyssna och göra som man säger, 

hela den biten. Man måste ju ändå ha tryggheten att våga ta en ledarskapsroll och det 

tror jag absolut att man kan få igenom spelet. IP10 

Det är ju bara att titta på ledarskapsförmåga det tränas ju och det är många som har 

visats på väldigt bra ledarskapsförmåga för att man kan organisera en guild eeeh. Få 39 

stollar att göra exakt som du säger för att det ska funka. Det är inte så lätt. Får man det 

att funka så sköter man ju det på ett bra sätt. Eeeh. Och det är ju svart på vitt. Är du en 

dålig frontfigur asså arbetsledare på ett jobb så funkar det inte. IP1 

Man kan se det som att IP10 menar att ledarskap handlar om vissa egenskaper 

som individen har inom sig och att dessa egenskaper kan tränas upp i sociala 

situationer som utspelar sig i spelet. IP10 påpekar att en ledare måste kunna vara 

lugn i sig själv, kunna hantera stressiga situationer, att kommunicera med andra 

och ta snabba beslut utan att tvivla på sig själv. IP10 poängterar att det handlar 

om att man måste kunna våga ta på sig ledarrollen och veta att man känner sig 

trygg i den. Man kan tolka som att man måste ta på sig en ledareroll och testa sig 

fram i spelet för att kunna veta om man vill vara en ledare eller inte men också 

hitta vad för egenskaper man har som person och hur de ska användas i 

ledarrollen (Burr, 2015, Goffman 2014, Hwang et al., 2012).  

Man kan tolka IP1 som att hen menar att ledarskapsförmågan tränas upp när 

man ska exempelvis leda en raid eller en guild då man måste organisera, 

kontrollera och få 39 andra personer att göra vad de har blivit tillsagda att göra. 
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IP1 påpekar att det är lätt att se vilka som kan vara en ledare och vilka som inte 

kan baserat på deras beteende och karaktär. Ett sätt att tolka detta är att för att 

kunna träna sin ledarskapsförmåga så måste individen ta på sig rollen som raid 

ledare och organisera samt kommunicera med 39 spelare samtidigt (Burr, 2015, 

Goffman, 2014, Hwang et al., 2012).  

Det tredje teman, samarbete vilket IP2 och IP7 berättar:  

Kluven, eeh det känns ju lite så här löjligt när man tänker på det men om man tänker 

djupare så inser man ju att jamen det krävs ju väldigt mycket dels dedikation som 

spelare, att kunna läsa på mycket och väldigt mycket finesser att klara av saker 

exempelvis att ta ner Mythic Kil'jeaden, att progressa helt enkelt. Ja att kunna samarbeta 

med andra personer och det krävs ju väldigt mycket, att kunna arbeta som grupp och 

liksom individ, att kunna fungera i grupperna och det visar ju ganska mycket på att hur 

man är som person, vilka kunskaper som man besitter. IP2 

Eeeh, väldigt mycket kommunikation och samarbete, kan man ju ta med därifrån för att 

det är mycket individuella saker man måste göra, vilket man kan ta sig att, inse att man 

kan ta uppgifter man kan ta ansvar för vissa grejer. Man har kommunikation och kunna 

prata med allihopa och samtidigt som man har kommunikationen för att lyssna och ta 

emot, samla information och så vidare. SÅ det aa det tror jag man verkligen kan ta med 

sig. IP7 

Man kan tolka det som att IP2 påpekar olika krav som finns på spelarna i en raid 

miljö och saker som man behöver lära sig exempelvis dedikation till spelet, att 

kunna läsa på om olika strategier som finns till de bossar som man ska döda. IP2 

poängterar vikten av att kunna kommunicera och samarbeta som en grupp men 

också att varje individ måste prestera så gott de kan. IP2 påpekar att genom 

raiding och att jobba tillsammans så visar det hur man är som person och vilka 

kunskaper som man kan bidra till gruppen.  

Ett sätt att tolka detta är att dessa krav och färdigheter som man behöver för att 

klara av att raiding på en hög nivå är baserat på en gemensam uppfattning på hur 

en raider borde vara. Denna uppfattning har formats delvis hur de bästa raiding 
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guilderna i världen resonerar kring vad man behöver för att kunna lyckas inom 

raiding, hur en seriös raider borde vara som person men också vad är det som 

krävs för att kunna vara en raider och döda de svåraste bossarna i spelet. Dessa 

krav kan vara alltifrån att lära sig att kommunicera, att samarbeta med andra 

men också att bli en bättre spelare själv genom att lära sig om sin klass, att få 

bättre gear och lära sig alla boss strategier. Det är detta som bestämmer vad som 

är en bra raider och en raiding guild. Den gemensamma uppfattningen har 

socialt konstruerat utifrån hur spelarna resonerar kring raiding, vilken bild man 

får när man pratar om raiders och vilka krav som finns för att bli en seriös raider 

(Burr, 2015).   

Man kan förstå det som att IP7 poängterar att raiding kräver att man kan 

kommunicera och samarbeta med andra spelare men också att varje individ har 

ett ansvar att göra olika uppgifter som personen eller gruppen har blivit tilldelad 

av raid ledaren. IP7 påpekar att man kommunicera i realtid och ger ut uppgifter 

samt att beordra olika personer i gruppen att göra vissa saker vid vissa 

tidpunkter exempelvis i en boss fight. De personer som är med i gruppen måste 

ha koll på dessa saker då de ansvarar för olika saker som sker vid olika 

tidpunkter då om man inte utför dessa uppgifter så kan man inte klara av bossen 

(Burr, 2015).  

Det fjärde temat, social kompetens så var det IP7 och IP5 som berättade:  

Det har hjälpt mig fruktansvärt mycket i mitt liv, allt från att det har hjälpt mig att förstå 

hur man ska skaffa vänner och allmänt bara hur man betraktar folk, hur vänskap och 

sånt blir. Det här sociala kan ju verkligen påverka, framför allt mot framtiden när man 

ska fortsätta med sitt liv, till exempel jobb och hitta sin egen identitet. Jag tror att 

självklart så kan allt det här påverka den och utveckla den, göra så att man förstår och 

lär sig nya saker. Mest på en social nivå skulle jag tro att man lär sig, att förstå andra 

människor mycket mer. Man lär sig själv liksom att hitta någonting sånt här så tror jag 

att man kan lära sig, lära sig vem är jag mer, jag tror såna erfarenheter att man hittar den 
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sociala delen, tror, ja, det har ju hjälp mig så jag kan ju ta ifrån det egna, det kommer att 

hjälpa den framåt, lära sig mycket mer om vad som är mycket omkring sig också. IP7 

Ja i regel så borde man ju kunna det, asså det blir ju en lärdom att, eeeh, jag asså får ju 

liksom på något sätt den här träningen på att vara social över internet eftersom jag är 

mer social där det kan ju i regel att åtminstone bli lite, snäppet socialare i verkliga livet 

också. För mig är det liksom det här, jag lär mig liksom mer, att bli mer social och kan 

liksom ta med det till verkliga livet också. Även om jag inte är fullt lika social som jag 

är på internet, så är jag ju nu mer social nu om man jämför med tio år sedan. IP5 

Man kan se det som IP7 menar att spelet har hjälpt hen att lära sig att träffa nya 

människor vilket har blivit intervjupersonens kompisar, hur man ska betrakta 

och förstå andra människor och vad är vänskap egentligen. IP7 påpekar att det 

sociala som man har i spelet kan påverka hur man förstår och relaterar till andra 

människor exempelvis på jobbet men också att det kan hjälpa personen att hitta 

och utveckla sin egen identitet. IP7 poängterar att spelet har hjälpt 

intervjupersonen att hitta sig själv igenom det sociala livet som hen har haft i 

spelet.  

Man kan tolka det som att spelet har hjälp IP7 att prata med andra människor 

och igenom den sociala interaktionen så har hen lärt sig sociala färdigheter som 

att hur man relaterar till andra människor, hur man ska behandla och se på andra 

människor och hur man skaffar vänner i spelet. Dessa sociala färdigheter som 

IP7 lärt sig kan ses som olika kunskaper vilket har skapats i det sociala mötet. 

Igenom de erfarenheter som IP7 har haft i spelet så skapas kunskap i relation till 

de olika konversationerna som hen har haft med andra spelare. Detta har gjort att 

IP7 har lärt sig olika sociala färdigheter vilket kan ses som social kompetens av 

andra då man lär sig hur man fungerar med andra människor (Burr, 2015). 

Man kan se också att IP7 påpekar att spelet har hjälpt hen att lära sig om sin 

egen identitet och hur hen är som person. Ett sätt att förstå detta är att se 

identitet som en pågående konstruktion i det sociala mötet med andra 
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människor. Man påverkas av allt som är runt omkring individen både när det 

gäller den miljön som finns i spelet men också det personer som man träffar 

under spelets gång. Dessa erfarenheter, hur man påverkas och hur dessa 

relationer skapas det varierar mellan person till person då man har olika 

egenskaper som kön/ålder, personens bakgrund men också den miljö och som 

personen kommer ifrån. Det kan vara en potentiell förklaring till varför spelarna 

har så varierande erfarenheter ifrån spelet (Burr, 2015).  

Man kan se det som att IP5 har lärt sig att kunna öppna sig gentemot andra 

människor i spelet men också att kommunicera med dem. IP5 påpekar att hen 

ser det som en träning till att bli mer social i verkligheten genom att vara social i 

spelet. IP5 poängterar också en förändring ifrån att spelat spelet under en längre 

tid så har hen blivit mer social i verkligheten än vad hon var förut innan hon 

började spela.  

Man kan tolka det som att IP5 har lärt sig att kunna öppna sig själv till andra. 

Detta kan förklaras delvis av att på internet så är man anonym vilket skapar 

möjligheter att kunna agera som olika roller där man kan lyfta fram sig själv på 

ett annat sätt än vad man skulle göra i verkligheten. Man kan se detta som att 

hens beteende och hur hen förmedlar sig själv påverkas av vilken roll som hen 

tar på sig på nätet. Detta har hjälpt IP5 genom att kunna prata med andra 

människor i spelet utan att känna sig pressad då man tar det i sin egen takt 

istället (Burr, 2015, Goffman, 2014).  

Anonymitet: 

Ifrån den här frågeställningen så har två teman kommit fram, identitet/roll och 

näthat. Ifrån det första temat, identitet/roll så var det IP7, IP10 och IP5 som 

berättade: 

Om jag går tillbaka till det jag sa när jag var yngre att det blev asså, jag blev som en helt 

annan, jag blev som två personer i samma kropp, jag var en person online och jag var en 

person utanför. Det har varit en väldigt stor blandning, i början var det ju positivt för det 
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jag fick ju lära mig mycket mer och jag kände mig trygg på det sätter jag vill vara. Sen 

blev det ju negativt för att jag hamnade i en identitetskris till slut då man undrade vem 

är jag? Är jag den här personen eller är jag den här personen? Men samtidigt kan jag ta 

positiva delar ifrån det också att de har ju hjälpt att få mig att prata med mig själv och få 

mig att forma den jag vill vara, som jag inte vågade göra när jag var yngre. Så väldigt 

blandat skulle jag säga men jag överväger att det är väldigt positivt. IP7 

Ja absolut, samtidigt en osäker blyg person, som kanske vill fråga en enkel fråga, där är 

det större chans att våga fråga det när de är anonym, än när det står med bild, namn, 

hela rubbet liksom. Det ger ju en större möjlighet för en blyg person att våga ta för sig 

något lite genom att ställa en fråga. Det var så jag kände när jag var yngre, att ja, jag 

hade ju inte skrivit med någon alls, ingen visste ju vem jag var, utan när jag skrev kunde 

jag vara precis som jag ville, antingen var jag Niklas eller Helena, eller varsom, det 

spelar inte någon roll om jag frågar något dumt eller skrattar, kunde jag bara, ingen 

visste vem jag var. IP10 

Om man tänker så här roller som man tar åt sig, som man har i olika sociala 

sammanhang så tror jag, det behöver just inte vara hur en människa är som person i sig 

men hur en människa beter sig i spelet. Den har liksom sorts roll där den strävar efter att 

bli bäst på allting och alla andra som är sämre än dem är idioter. Så att det blir liksom, 

samtidigt spelet ger de här möjligheterna att man kan vara bäst störst och vackrast, 

genom att ha det bästa gearet, gubben på bästa sätt, men det är ju inte spelets fel i sig att 

folk beter sig som de gör. Spelet kan ju inte stoppa vid en viss gräns och alla ska nå ditt, 

hur snabbt som helst, och så tröttnar spelarna till slut. Det måste ju vara något att arbeta 

sig emot och sen kan ju inte spelet i sig rådför hur människor beter sig när de kommer 

ditt. Det ligger ju personerna själva sen, jag tror att det handlar om mer deras roll i 

spelet sammanhanget än deras personligheter. IP5 

Man kan tolka det som att IP7 har haft två identiteter, en som hen hade i 

verkligheten och en som hen hade i spelet. Detta har påverkat hen på olika sätt 

dels har det gjort så att IP7 fått lära sig mer om sig själv och att känna sig trygg i 

onlinemiljön men också att IP7 hamnade i en identitetskris då hen inte kunde 

särskilja på sin identitet i verkligheten och den som hen har i spelet. Detta har 

dock hjälpt IP7 då hen påpekar att det har gjort så hen pratar mer med sig själv 
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vilket har gjort så att hen kan forma sig själv till den personen som hen vill vara 

istället. 

Ett sätt att förstå denna situation är igenom det dramaturgiska perspektiv och 

begreppet mask. Man kan förstå det som att IP7 har tagit på sig en annan roll 

vilket har skapats i det sociala sammanhanget som IP7 befinner sig i nämligen i 

spelet. Denna roll som IP7 agerar ifrån kan ses som en uppfattning som IP7 har 

om sig själv, hur hen skulle vilja vara istället för den rollen som hen har i 

verkligheten. Då IP7 agerar utifrån den här rollen som hen har skapat i relation 

till det sociala sammanhanget så blir denna roll en del av IP7’s personlighet. Det 

blir svårt för IP7 att särskilja mellan den roll som man har i verkligheten och den 

rollen som IP7 har skapat igenom spelet och de dagliga konversationerna som 

man har online (Goffman, 2014).  

Man kan se det som att IP10 påpekar att personer som är blyga har lättare att 

kommunicera då det sker på andra villkor än om det skulle vara i verkligheten 

eller offentligt i sociala medier. Detta har IP10 själv upplevt då hen har själv 

varit blyg och känner att hen har vågat prata med andra mer på grund av 

anonymiteten som man har i spelet. IP10 beskriver det som att hen tar på sig 

olika roller för att kunna vara den personen som hen vill vara.  

Ett sätt att tolka detta är att man kan ta på sig olika roller beroende på det sociala 

sammanhanget men också att hur pass anonym man är påverkar också vilken 

roll och beteende som personen visar. IP10 påpekar att man agerar annorlunda 

mellan exempelvis där din personliga information finns exempelvis på Facebook 

och i World of Warcraft så kan man vara helt anonym beroende på hur mycket 

man berättar för andra spelare. Då man kan vara hur anonym som man vill så 

ger det möjligheter att kunna agera igenom olika roller och testa på vad man kan 

göra med den specifika rollen. Detta öppnar möjligheter för att kunna prata och 

fråga andra människor utan att mötas av nervositet eller konfrontationer ifrån att 

säga något dumt exempelvis (Burr, 2015, Goffman, 2014).  
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Man kan se det som att IP5 vill dra skiljelinjer mellan människans personlighet 

och deras beteende då de agerar utifrån olika roller i det sociala sammanhanget. 

IP5 påpekar att det finns en viss roll som vissa personer tar på sig i spelet och 

agerar utifrån den. Ett par exempel som IP5 lyfter fram är att personen ska vara 

tävlingsinriktad, sträva att bli bäst och se ner på andra som inte är lika 

engagerade som de är. IP5 lyfter fram också att det finns möjligheter i spelet 

som uppmuntrar att spelare ska sträva efter olika belöningar exempelvis gear 

och utseende men att det är inte spelets fel att spelarna agerar som de gör. IP5 

påpekar att det ligger på personerna själva hur de beter sig men att hen tror att 

det handlar om den roll som spelarna har i det sociala sammanhanget än deras 

personligheter.  

Ett sätt att tolka detta är att det kan finnas skillnader mellan i hur olika spelare 

beter sig och hur de som personer i verkligheten. Detta kan delvis förklaras av 

att personer som spelar spelet tar på sig en roll med ett speciellt avseende i 

åtanke, spelare som tar på sig en roll i spelet men är en annan person i 

verkligheten eller personer som inte är medvetna om hur de faktiskt agerar på 

nätet (Goffman, 2014).  

Om man utgår ifrån hur Goffman resonerar kring roller så menade han att den 

rollen som man skapar är en uppfattning av oss själva och hur man skulle vilja 

vara istället. Igenom att skapa den här rollen och leva efter hur vi egentligen 

skulle vilja vara så blir det till slut en del av vår personlighet. I detta fall så 

skulle man kunna förklara det som att både personlighet, deras beteende och den 

rollen som man agerar ifrån i det sociala sammanhanget hänger ihop med 

varandra. Det ena utesluter inte det andra och båda påverkas av den sociala 

situationen och den miljön som det utspelar sig i. Det kan också finnas 

personliga motiv som driver olika människor att bete sig på det sättet som de gör 

men det är individuellt vilken anledning som spelaren har för att bete sig på det 

sättet som de gör (Goffman 2014, Burr, 2015).  
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Ifrån det andra temat, näthat så var det IP8, IP5 och IP9 som berättade 

Jag vet faktiskt inte, eeh jag tror att, att, folk känner väl att, jag vet inte, om man tänker 

med mobbare och sånt, jag tror att det är lättare till exempel mobbare och vanligt folk 

också och känna, på nätet så kan de skriva vad dom vill och det blir inte några 

konsekvenser, jag tror att de glömmer lätt att det är en verklig person som sitter på 

andra sidan skärmen och som läser det här och tar åt sig lika mycket som att säga det 

’’in your face’’. IP8 

Det tror jag, eftersom man kan vara hur anonym som man vill gentemot andra spelare så 

kan man ta på sig vilken roll i spelet också. Om man vill vara en douchebag eller om 

man vill vara en gullig, snäll och rar spelare *Skratt*. Jag har svårt att tro att många av 

dem som uttrycker sig som de gör på spelet skulle göra det i verkliga livet. Det är ju 

anonymiteten som är egentligen som ger en liten skjus till att bete sig hur de vill. IP5 

Aa, det är jag nästan säkert på att det är. Min personliga erfarenhet och hur jag ser på 

det. De som oftast skriker högst i spel och på internet, de är de som går med ansikten i 

backen och är tysta i verkligheten. De har säkert inte haft det lätt, att de har blivit slagna 

som barn eller att de har inga vänner, de är mobbade, utstötta, de har konstiga liksom 

hobbys som folk inte ser på samma sätt. De blir liksom utanför på grund av det och då 

lever de ut aggressionen mot folk via spel och internet. Då sitter de skyddade liksom 

och kan inte göra någonting åt det. Och det här är det, det dom gör i spelet är egentligen 

det som de vill göra emot personer i riktiga livet. De ventilerar ut det till främmande 

människor i spelet istället för att göra någonting dumt på riktigt. IP9 

Man kan se det som att IP8 menar att på internet och på spelet så har man andra 

möjligheter att trakassera eller ge taskiga kommentarer då man är anonym. De 

som utsätter andra för detta behöver inte känna någon skam, ansvar eller mötas 

av de konsekvenser som hade kunnat ske om det hade varit i verkligheten 

istället. IP8 påpekar att de som utsätter andra för näthat inser inte den effekt som 

de har på andra människor men också glömmer bort att det sitter en annan 

person som tar till sig det som skrivs. Detta kan relateras till vad IP5 berättar om 

då hen tar upp liknande saker som att kunna ta på sig olika roller och att 

anonymiteten hjälper till att ge personer en plattform att vara taskiga igenom.  
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Ett sätt att förstå detta är att igenom anonymiteten så öppnas mer möjligheter att 

kunna agera som man vill utan att behöva mötas av konsekvenser som man 

förmodligen skulle mötas av i verkligheten. Man kan ta på sig olika roller och 

utsätta andra människor för trakasserier eller andra taskiga saker. Man slipper de 

negativa känslorna eller det ansvaret som man skulle ha känt om det hade varit 

ett scenario som hade hänt i verkliga livet. Det betyder inte att man slipper ifrån 

allting som man säger. Ett exempel kan vara om man hotar eller utsätter någon 

för förtal så kan det leda till en rättegång om det finns bevis (Goffman, 2014).  

Man kan se det som IP9 menar att de som utsätter andra för näthat eller andra 

slags nervärderade saker så menar hen att de har två olika personligheter. En 

som de har i verkliga livet och en som de har i spelet. IP9 påpekar också att 

dessa personer som utsätter andra förmodligen har inte haft en bra uppväxt och 

att de inte kan hantera sina inre känslor där de väljer att ta ut det på andra i 

spelet istället för verkligheten.  IP9 poängterar att de känner sig säkra bakom 

deras skärm där de inte tar tag i de problem som de har utan att de använder sig 

av internet för att ta ut deras frustrationer men också att ventilera till andra 

spelare.  

Man kan tolka det som att de som utsätter andra för näthat tar på sig en roll som 

skiljer sig ifrån hur de agerar i verkligheten. Igenom den här rollen så kan 

personen i fråga kunna agera ut sina känslor för att ventilera de inre känslor som 

personen håller inom sig. Detta kan ses som en försvarsmekanism att personen 

förskjuter de känslor som hen upplever till andra människor på internet.  Man 

kan se det som att personen avlastar sig själv ifrån hens inre känslor genom att 

spela en roll på internet och utföra saker som hen egentligen vill göra mot 

personer i verkligheten. Igenom internet eller spelet så kan personen i fråga 

agera utifrån den roll som hen tar på sig utan att mötas av konsekvenser eller ta 

något ansvar för det som har sagts då det sker anonymt (Goffman, 2014, Hwang 

et al 2012).  
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Diskussion: 

Resultatdiskussion: 

Den här studien har tittat på hur spelarna resonerar kring World of Warcraft och 

dess betydelse för deras liv, hur de har blivit påverkad av spelet, vad de har lärt 

sig igenom spelet och hur anonymitet påverkar människors agerande/handlingar. 

Då studiens syfte var att lyfta fram spelarna perspektiv av spelet och hur de har 

påverkats ska fungera som en kontrast till hur forskningen och media skriver om 

spelet då det är det negativa som uppmärksammas. I denna del kommer jag lyfta 

fram det som jag har kommit fram till ifrån mitt resultat, analys och de 

frågeställningar jag hade i relation till forskningen som har gjorts i detta område. 

Beskriver: 

När det gäller hur spelarna beskriver sig själva så var många spelare osäkra på 

hur de skulle formulera sig i den frågan. De flesta hade inte reflekterat över 

exempelvis deras val av klass utan de gick på utseende eller vad för slags magi 

som de hade i spelet exempelvis mages använder eld, is och warlocks/hunters 

använder djur till att attackera sina fiender. En del av dem dock kunde se sig 

själva i deras klass genom att identifiera sig med klassens egenskaper eller 

förhållningsätt, kopplat till deras tidigare erfarenheter. De kunde själva 

identifiera sig med sin klass och en utav dem såg sin klass förhållningssätt till 

andra människor i spelet som en förebild vilket hen ville leva efter. Det finns 

inte direkt någon forskning som pratar om självidentifikation när det kommer till 

val av klass, dock finns det forskning som stödjer att spelarna utvecklar olika 

identiteter och roller beroende på den situation som spelaren befinner sig i 

(O’Connor et al., 2015).  

Roll/funktion: 

När det kommer till spelets betydelse för spelarna så skiljer det sig mellan 

intervjupersonerna vad det är som de lyfter fram. Det som de flesta 

intervjupersonerna har lyft fram är den gemenskapen som man känner när man 
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träffar andra spelare. Man är en del av en större community där man är en del av 

en grupp som delar samma intresse.  

Igenom den här gemenskapen så får spelarna också stöd ifrån andra spelare både 

när det gäller deras personliga problem som svåra perioder i livet. Den här 

gemenskapen skapar en trygg miljö där spelarna kan vara öppna om sina 

problem även om personen i fråga inte känner dem i verkligheten. Detta kan 

delvis förklaras av att spelarna är anonyma så det finns ingen personlig koppling 

till verkligheten som exempelvis spelarens föräldrar och syskon har vilket gör 

det lättare för personen att öppna sig om sitt liv och sina problem. Spelarens 

vänner eller guild vänner fungerar som en oberoende lyssnare som de kan gå till 

om de känner att de behöver berätta något till dem.  

Detta kan kopplas till det som O’Connor et al (2015) kom fram i deras studie. 

De kom fram till att spelarna kände en ’’sense of community’’ genom ett 

gemensamt intresse för spelet. Igenom detta intresse så kunde olika spelare 

träffas på spelet men också i verkligheten genom att ’’bond over the game’’ 

samtidigt som man lär känna nya människor. Studien lyfter fram också att 

spelarna får stöd ifrån sina nära vänner och guild mates i spelet, både när det 

gäller frågor om spelet, sina känslor eller personliga problem som påverkar dem 

(O’Connor et al., 2015).  

Det som intervjupersonerna också lyfter fram är att spelet fungerar som en 

verklighetsflykt och det har gett olika effekter. Dels så lyfter intervjupersonerna 

fram att verklighetsflykten i spelet fungerar som ett sätt att hantera svåra känslor 

genom att fly in i spelet där man mår bättre, kan reflektera över sin situation 

men också få stöd av andra spelare. En annan del som intervjupersonerna tar upp 

är att det finns en risk att förlora en del av sin sociala kompetens om man 

tillbringar för mycket tid i spelet där man prioriterar bort verkliga livet. Man 

spenderar det mesta av sin tid i spelet hemifrån istället för att träffa sina 

kompisar då man känner sig tryggare i spelvärlden istället för verkligheten. Det 
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kan påverka personens psykologiska välmående och verklighetsuppfattning om 

spelet tar över deras vardag där ett beroende växer fram.  

Det finns olika åsikter inom forskningen när det gäller verklighetsflykt och hur 

mycket man spelar i relation till vad för effekter som för mycket spelande ger 

individen. Enligt Sublette & Mullan (2012) översikt så tar de upp att det finns 

tre studier som kom fram till att de som spelar mycket online spel har svårare att 

hålla kontakten med omvärlden och de relationer som personen har i 

verkligheten. I en utav dessa studier så gjordes en diskursanalys där 

intervjupersonerna beskrev hur deras spelberoende hade gjort dem 

tillbakadragna där deras kontakt med sina närstående hade försämrats. De tar 

också upp att de som spelar mycket onlinespel ser inte bara spelet som 

underhållning utan en verklighetsflykt och att detta har visats att vara den 

starkaste prediktorn till spelberoende (Sublette & Mullan, 2012).  

Det finns dock tre studier som Sublette & Mullan (2012) tar upp vilket visar att 

det kan finnas en relation mellan att spelarnas relationer i verkliga livet påverkas 

negativt men att spelarna har ett aktivt socialt liv istället igenom spelvärlden. De 

spelare som var med i dessa studier påpekar att de föredrar sina kompisar i 

verkligheten men att de också hittade kompisar i spelvärlden som de kunde prata 

med och ha roligt tillsammans. De lyfter fram också att det var lättare att öppna 

sig och prata med sina vänner i spelvärlden och att man känner sig en del av en 

gemenskap igenom de konversationer som man har. Sublette & Mullan (2012) 

påpekar dock i översikten att denna relation mellan online och offline inte är 

säkerställt och behöver mer forskning för att kunna bevisa samt undersöka 

vidare.   

Ifrån det som jag har kommit fram i min studie så har både verklighetsflykt 

positiva och negativa aspekter men att det behöver bedömas individuellt då 

erfarenheterna spelarna har varierar beroende på varför de spelar spelet. Det 

kommer nog se olika ut vilka man intervjuar och vad deras erfarenheter är ifrån 
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livet men också spelet. Jag tror personligen att det kommer vara svårt att kunna 

hitta en enhetlig bild som visar att majoriteten av spelarna påverkas mot det 

positiva eller negativa. Det kommer alltid finnas en blandning eller en balans 

mellan de positiva och negativa aspekterna av fenomenet verklighetsflykt. Det 

handlar nog mer om att ha ett sunt förhållningsätt så att man inte hamnar i ett 

spelberoende.  

Påverkas: 

När det gäller hur vi påverkas av spelet så är det en del av intervjupersonerna 

som tar upp att de erfarenheter som de har haft i spelet har förbättrat deras 

självförtroende. De har kunnat öppna sig mer både när det gäller vardagliga 

konversationer, i deras jobb eller i deras utbildning genom att använda de 

erfarenheter som de har haft i spelet. En utav intervjupersonerna hade också fått 

en del självinsikt då hen pratade om hens spelberoende, hur hen förnekade det 

men också hur hen kunde se både dåligt och bra med hens spelande. Det verkar 

som att forskning när det gäller relationen till om online spel kan förbättra 

spelarnas självförtroende och få en bättre självinsikt inte finns eller att de två 

aspekterna har inte undersökts specifikt.  

Det finns dock forskning som visar att personer som spelar onlinespel har lättare 

att öppna sig, prata om deras liv, deras problem och få stöd av deras online 

kompisar i dessa frågor (Sublette & Mulan 2012, O’Connor et al., 2015). Man 

skulle kunna resonera att genom dessa erfarenheter och konversationer som 

spelarna har med sina online kompisar skulle kunna förbättra deras 

självförtroende/självinsikt. Detta fenomen måste undersökas vidare i andra 

forskningsstudier för att kunna säkerställa ett sådant påstående. 

Kunskaper: 

När det kommer till kunskaper så påpekar de flesta av intervjupersonerna att de 

har lärt sig att prata och skriva på engelska igenom att kommunicera med andra 

spelare i spelet. De har skaffat sig ett större ordförråd genom att prata med andra 
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men också igenom att läsa/förstå vad som händer i spelet. Man kan se det som 

att den engelskan som intervjupersonerna har lärt sig i skolan sätts in i ett socialt 

sammanhang där de måste använda det för att göra sig förstod till andra spelare. 

Det finns en motivation och anledning till att lära sig då man vill kunna förstå 

spelet i sin helhet.  

När det gäller språkkunskaper och om spel som World of Warcraft kan fungera 

som en miljö att lära sig engelska så finns det en del forskning inom. En översikt 

av den forskningen har gjorts inom detta område har Neofitou (2014) skrivit om 

när det gäller olika spels möjligheter till att lära sig engelska.  

Det som Neofitou (2014) lyfter fram är att spelet kan förstås igenom olika delar 

som man utför i spelet. En utav dessa delar sker i interaktionen mellan andra 

spelare då man behöver jobba tillsammans för att klara olika uppdrag som man 

får i spelet. När spelarna ska göra dessa uppdrag så måste de kommunicera med 

varandra genom att planera strategier för att kunna klara av uppdragen som de 

har fått, se till att alla förstår vad man ska göra och att spelarna frågar varandra 

om de inte förstår/känner sig osäkra. Igenom denna process så försöker spelaren 

testa sig fram igenom sina språkkunskaper för att göra sig förstod men också att 

andra spelare hjälper till så att personen i fråga utvecklas i sin förståelse av 

språket (Neofitou, 2014). 

När det kommer till ledarskap så lyfter en del av intervjupersonerna upp att 

förmågan att kunna leda andra människor kan man lära sig igenom spelet. Ett 

exempel som intervjupersonerna lyfter fram är 40man-raids där en person måste 

leda, organisera och kontrollera så att alla de 39 andra spelarna gör de uppgifter 

som de har blivit tilldelad av raid ledaren. Igenom denna process att samverka 

39 andra spelare så tränas ledarskapsförmågan då man måste ta hastiga beslut i 

en stressig miljö för att kunna ta ner bossen som man slåss mot.  
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En annan del som intervjupersonerna lyfter fram är att ledaren behöver ha vissa 

egenskaper för att kunna klara av rollen som ledare. Man behöver vara lugn i sig 

själv, att man kan hantera stressiga situationer, kommunicera med andra spelare 

och ta snabba beslut utan att tvivla på sig själv. Man måste enligt 

intervjupersonerna testa på ledarrollen för att kunna se om det är något som 

passar eller inte då vissa passar mer än andra.  

När det gäller forskningen kring ledarskap och dess relation till MMORPGS så 

finns det forskning som visar att ledarskap kan man lära sig igenom MMORPGS 

och använda det i arbetlivet. Detta har Xanthopolou och Papagianndis (2012) 

undersökt genom en månads longitudinell studie där de har tittat på hur 

MMORPGS påverkar deras arbetsliv i relation till ledarskap. De använder sig av 

79 personer i en kvantativ studie som tittar på om aktivt lärande och 

transformativt ledarskap kan överföras ifrån spelet till verkligheten. Man menar 

att de erfarenheter som man har av att leda andra människor i spelet där man ska 

lösa problem som kräver olika strategier kan överföras till verkligheten.  

Det som Xanthopolou och Papagianndis (2012) kom fram till var att 

transformativt ledarskap kunde överföras ifrån spelet till verkligheten och att 

denna överföring var speciellt stark hos spelare som gjorde bra ifrån sig. När det 

kom till aktivt lärande så kunde det bara överföras ifrån de spelare som gjorde 

bra ifrån sig. De påpekar i studien att överförandet av transformativt ledarskap 

tar tid innan man faktisk lär sig att omsätta dessa kunskaper i praktiska miljöer, 

det vill säga arbetsplatsen.  

När det gäller samarbete så tar en del av intervjupersonerna upp om raiding och 

vad som krävs för att kunna raida. Det ställs krav på individen att hen behöver 

vara dedikerad till spelet det vill säga att man faktiskt lägger ner tid på att spela 

och vilja bli bättre på sin klass men också att kunna läsa boss strategier. Man 

behöver också kunna kommunicera och samarbeta med varandra samtidigt som 

raid ledaren bestämmer vilka utav spelarna som ansvarar för de uppgifterna som 
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behöver tas hand om i boss fighten. Om man ska kunna raida så måste man lära 

sig att kunna samarbeta men också kommunicera med varandra annars så 

fungerar det inte.  

När det kommer till forskningen kring relationen mellan att lära sig att 

samarbeta och World of Warcraft så verkar det saknas forskning kring dessa två 

aspekter eller att de har inte studeras specifikt. Det finns dock etnografiska 

studier som pratar hur raiding fungerar och hur man ska förstå det i relation till 

de krav som finns både ifrån individen och gruppen som helhet. Att man 

behöver kunna organisera antingen upp till 20 eller 40 personer där 

kommunikation och samarbete är viktigt. Jag personligen anser att det inte 

relevant att ta upp då fokus är på koppling mellan samarbete och World of 

Warcraft och inte specifikt raiding. Det kan dock vara intressant att undersöka 

vidare i andra forskningsstudier.  

När det gäller social kompetens så tar en del intervjupersonerna upp att spelet 

har hjälpt dem att träffa nya människor men också lärt dem hur man ska 

behandla andra människor och vad vänskap är egentligen. De påpekar att det 

sociala som man har i spelet kan påverka hur man förstår och relaterar till andra 

människor i den verkliga världen men också att det har hjälpt intervjupersonerna 

att hitta sin egen identitet. De tar upp också att spelet har hjälpt dem att bli mer 

social igenom att prata med andra spelare och öppna upp sig mer. Det gjorde så 

att hen blev mer social i verkligheten.  

När det kommer till forskning kring social kompetens och World of Warcraft så 

verkar det inte finnas många studier som undersöker relationen mellan social 

kompetens och spelet. Om man faktiskt kan lära sig social kompetens igenom 

interaktionen med andra spelare. Det finns dock en kvantitativ studie som har 

gjorts av Visser, Antheunis och Schouten (2013) på 790 ungdomar där man 

undersöker om World of Warcraft har en effekt på ungdomars sociala 

kompetens och ensamhet men också undersöka om möjligheten att prata med 
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andra spelare och möjligheten att kunna experimentera med sin identitet har en 

effekt på social kompetens och ensamhet.  

Det som dem kom fram till var att det fanns ingen direkt effekt på social 

kompetens eller ensamhet hos World of Warcraft spelare och att det finns inte 

någon skillnad mellan World of warcraft spelare och ungdomar som inte spelar. 

Visser et al (2013) påpekar att detta resultat är annorlunda ifrån andra studier där 

man har kunnat visa både positiva och negativa effekter på både social 

kompetens och ensamhet. De kom fram till också att hur mycket tid som 

ungdomar spelar World of Warcraft har ingen effekt på social kompetens och 

ensamhet vilket går emot den negativa hypotesen som menar att spendera tid 

online har en negativ effekt på dessa två variabler. Visser et al (2013) menar att 

igenom deras studie så behöver de som står för den negativa hypotesen tänka om 

deras ställningstagande.  

När det kom till att kunna experimentera med sin identitet i spelet så fanns det 

ingen effekt på social kompetens och ensamhet och att hur mycket man spelar 

har ingen relation till hur mycket man experimenterar med sin identitet. När det 

gäller möjligheten att prata med andra spelare så kom de fram till att det fanns 

en koppling mellan att ju mer man spelar World of Warcraft så träffar man olika 

slags spelare som man kommunicerar med. Det fanns också en effekt mellan att 

träffa andra spelare och social kompetens, igenom att kommunicera med andra 

spelare så påverkas individens sociala kompetens positivt.  

Det som man kan ta ifrån min studie och den forskningen som finns är att det 

finns en blandning av åsikter kring om World of Warcraft skulle kunna främja 

social kompetens. Ifrån de intervjupersonerna som berättade om det så såg det 

spelet som ett sätt att kunna främja sin sociala kompetens men också utforska 

sig själva för att kunna både lära om sig själv och utvecklas som person. De 

intervjupersonerna ifrån min studie menar att man kan främja sin sociala 
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kompetens i spelet genom att träffa andra spelare, uppleva saker med dem och 

att dessa erfarenheter har hjälpt dem i verkliga livet.  

När det kommer till hur man ska kunna se kring det här ämnet om kopplingen 

mellan social kompetens och spelets effekter så tror jag personligen handlar om 

vad det man är ute efter. Om forskaren vill titta på negativa eller positiva 

effekter eller om forskaren går in objektiv för att kunna ta fram det som man 

faktiskt kommer fram till utan att bli påverkad av en slags konfirmation bias, det 

vill säga att man söker information som bekräftar sin egen uppfattning av ett 

fenomen.  

Jag tror personligen att man kan använda sig av statistik för att kunna redovisa 

olika undersökningar som man gjort men att alla individer har sina egna 

erfarenheter och påverkas olika av World of Warcraft. Det är lätt att dra alla 

över en kam och säga att spelet är bara negativt eller bara positivt. Man måste 

som forskare ställa sig kritisk till det och undersöka hur bådas argument och 

bevis ser ut. Jag tycker personligen att en viss grupp av spelare inte kan 

representera alla som spelar spelet och att alla spelare har olika upplevelser och 

erfarenheter ifrån spelet. De som spelar spelet har ju sin egen åsikt, erfarenheter 

och hur de har blivit påverkade av spelet så det är något som man bör ta hänsyn 

till i sin undersökning men också hur man resonerar kring spelets effekter på 

spelarna.  

Anonymitet: 

När det gäller anonymitet och dess relation till identitet/roll så tar en del av 

intervjupersonerna upp att det finns större möjligheter i spelet att kunna agera 

som de vill och testa på olika roller för att utforska både sig själv och testa sina 

gränser. Man vågar mer då personerna som man spelar med vet inte vem man är 

då de bara känner igen personen utifrån deras karaktärsnamn och avatar.  
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En sak som en utav intervjupersonen lyfte fram var att hen upplevde att hen 

hade två olika identiteter, en som hen hade i verkliga livet och en som hen hade i 

spelet. Det gav hen både positiva och negativa saker, dels att hen kunde utforska 

sig själv och känna sig trygg i sin online identitet men också att igenom att ha 

två identiteter så hamnade hen i en identitetskris då hen inte kunde särskilja på 

dessa två identiteter. Detta dock gav intervjupersonen positiva saker då hen 

kunde prata med sig själv och kunna forma sig mer till den personen som hen 

vill vara.  

En annan ståndpunkt som en utav intervjupersonerna tar upp är att man måste 

skilja på människans personlighet och deras beteende då man agerar utifrån 

olika roller i det sociala sammanhanget. Intervjupersonen lyfter fram att det 

finns en viss roll som spelarna tar på sig i spelet och agerar utifrån det sociala 

sammanhanget vilket påverkar spelarna annorlunda. Intervjupersonen påpekar 

dock att spelarna ansvarar för sitt eget beteende men att hen tror att det handlar 

om de rollerna som spelarna har i det sociala sammanhanget än deras 

personligheter.  

När det kommer till forskningen som finns kring anonymitet, identitet/roll och 

hur man ska förstå människors beteende/handlingar så verkar det inte finnas 

forskning kring detta ämne eller att de har inte forskats specifikt inom world of 

warcraft som kontext. Det finns forskning som tar upp att människor kan ta på 

sig olika roller och identiteter i spelet då dels på grund av anonymiteten men 

också igenom att prata och interagera med andra spelare (O’Connor et al 2015, 

Sublette & Mullan 2012). Det finns dock inte någon forskning som undersöker 

specifikt fenomenet identitetskris i relation till World of Warcraft och hur detta 

fenomen ser ut, hur man ska förstå det och hur man påverkas av 

identitetsskapande.  

Jag tror personligen att man kan förstå det som att igenom anonymiteten och att 

spela World of Warcraft så leder det till att man experimenterar med sin roll och 
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identitet. Detta kan leda till olika effekter på människor då det kan både ge 

positiva/negativa effekter men också förändringar i deras egen identitet och 

välmående. Man kan tappa sig själv i den processen att konstruera sin egen 

identitet och roll i spelet då man försöker både hitta sig själv men också att testa 

sina gränser. Detta kan påverka människor på olika sätt som en utav mina 

intervjupersoner berättar om att det kan både ses som en möjlighet men också ett 

hinder beroende på hur det används.  

När det gäller anonymitet och hur man ska förstå det i relation till näthat så tar 

intervjupersonerna upp att det är igenom anonymiteten så öppnas mer 

möjligheter att kunna agera på ett mer taskigt och otrevligt sätt mot andra 

människor. De personer som utsätter andra för dessa saker behöver inte känna 

någon skam, ansvar eller mötas av de konsekvenser som hade kunnat ske om det 

hade varit i verkligheten istället. De som sitter bakom deras skärmar förstår inte 

hur personen blir påverkad av det som personen säger till hen. Man kan se det 

som att anonymiteten är en plattform för personer som tar på sig en roll och 

utsätter andra för taskiga saker för olika anledningar. 

En utav intervjupersonerna går in på hur hen tänker kring näthat och anonymitet. 

Hen påpekar att personen utsätter andra för näthat har två personligheter, ett sätt 

som de är i verkligheten och ett sätt som de är online. Intervjupersonen beskriver 

de som utsätter andra har förmodligen haft en dålig uppväxt, blivit mobbande 

eller utstöt på grund av deras hobbys. Igenom detta så byggs det upp inre 

känslor exempelvis ilska och de vet inte hur de ska hantera detta så de tar ut det 

på nätet istället. Dessa känslor menar intervjupersonen är det som driver 

individen till att utföra dessa handlingar på nätet som ett sätt att ventilera 

igenom antingen internet eller igenom spelet. De vill egentligen ta ut dessa 

känslor mot de som har orsakat det i verkligheten men inte är kapabla till att 

göra det. 
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När det gäller forskningen kring sambandet mellan anonymitet och näthat 

utifrån World of Warcraft som kontext så finns det inte mycket forskning som 

har bedrivits i detta område. Det har förmodligen gjorts forskning på andra 

områden när det gäller näthat exempelvis i sociala medier. Det kan delvis 

förklaras av att spelet ger möjligheter att kunna vara anonym och kunna komma 

undan de konsekvenser som skulle hända om det skedde i verkligheten. Man kan 

se det både som positivt för vissa och negativt för andra att kunna leva ut olika 

roller.  

Man kan se det som en möjlighet för vissa att kunna leva ut olika roller, bygga, 

forma och experimentera med sin identitet och träffa människor på ett sätt som 

man inte kan i verkligheten. Man kan också se det som en plattform för personer 

som har en avsikt att skada och rent utsagt jävlas med andra spelare där det kan 

fungera som ett sätt att ventilera ut sina negativa känslor på spelarnas bekostnad.  

Jag tror personligen att det handlar om personer som mår dåligt, kan inte hantera 

sina känslor och den ända vägen som de kan få ut dessa känslor är att skada och 

trakassera på nätet. Det tar också en utav mina intervjupersoner upp att de som 

hatar på nätet använder spelet som ett verktyg till att ventilera deras känslor. 

Man skulle kunna resonera att de använder sig av en försvarsmekanism för att 

slippa må så dåligt som de gör. Igenom spelet så tar de ut sina känslor på någon 

annan för att må bättre. 

Begränsningar i resultatet: 

Det sista jag kommer ta upp är de begränsningar som finns ifrån resultatet. En 

del av resultatet och slutsatser som jag kommer att baseras ifrån min studie men 

också ifrån forskning som jag har tagit fram. I och med att vissa delar av 

diskussionen där de saknas forskning just omkring det ämnen som jag pratar om 

så baseras en del av diskussionen av egen erfarenhet och kunskap om spelet men 

också min åsikt och förståelse av de olika delarna som jag har tagit upp. Detta 

kan både ses som ett sätt att få ett nytt perspektiv på saker och ting men också 
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att vissa delar kommer sakna forskningsunderlag då antingen det inte finns 

forskning i det området som jag behandlar eller den forskningen som har gjorts 

är inte relevant till min studie.  

Metoddiskussion: 

I den här studien så har jag använt mig en kvalitativ ansats vilket för det mesta 

betyder att man använder sig av intervjuer och frågeformulär men andra metoder 

finns också. Detta är till för att kunna överföra personens erfarenheter det vill 

säga det som personen berättar på ett hanterbart sätt. Detta kan ske igenom 

inspelning, fältanteckningar, vilket sedan transkriberas så att materialet blir 

hanterbart.  

När man håller på med kvalitativ forskning så brukar man prata om den så 

kallade intervjueffekten, att forskarens bakgrund exempelvis kön, etnicitet kan 

påverka hur öppen intervjupersonen är till forskaren men också hur man har 

formulerat de frågor man ska ställa till intervjupersonen. Det kan röra sig om 

ledande frågor, att det finns givna svarsalternativ, exempelvis ja och nej frågor 

vilket kan påverka hur intervjupersonen svarar utifrån hur intervjuaren ställer 

frågan (Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 

Det finns dock situationer där man behöver ställa bekräftande frågor exempelvis 

’’Har jag förstått dig rätt?’’, ’’Är det så här du menar’’ ’’Tolkar jag det rätt som 

du berättar för mig’’. Dessa frågor kan vara ett alternativ till att undvika ja och 

nej-frågor då man kan få bekräftelse om man har förstått rätt utifrån vad 

intervjupersonen berättar. Detta har jag själv försökt att tänka på under 

intervjuprocessen (Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 

En annan sak som kan ha påverkat hur intervjupersonerna har svarat är att de 

intervjuer som jag har gjort genomfördes på nätet istället för en ”face-to-face” 

intervju. Detta kan både ses som en styrka och en svaghet då dels att 

intervjupersonen behöver inte känna sig stressad eller pressad av intervjuaren 



  

  59 
 

som kan hända när man sitter med personen i ett rum. Det blir också svårare att 

veta om personen är ärlig i det hen berättar då man inte kan se vad för slags 

kroppsspråk som personen använder när man sitter på nätet och pratar med 

varandra (Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 

Detta behöver inte betyda att personen ljuger på grund av hens kroppsspråk men 

jag tror personligen att man kan se om personen förändrar det som hen berättar 

för mig. Det blir nog lättare att kunna se olika tecken på om intervjupersonen är 

ärlig eller om intervjupersonen förändrar sin historia för att framföra en bättre 

bild av sina erfarenheter.  

En annan aspekt som kan ha påverkat mitt resultat i den här studien är hur 

intervjupersonen kommer ihåg de upplevelser och erfarenheter som hen har 

kring World of Warcraft. Då många utav intervjupersonerna började spela spelet 

under perioderna av 2004-2007 så kan det finnas saker som de har upplevt, att 

de faktiskt inte kommer ihåg det eller erfarenheter som de har fått återberättat 

ifrån sina kompisar i spelet. Detta kunde man se ifrån några utav 

intervjupersonerna hade svårt att formulera kring frågor om hur spelet har 

påverkat dem eller mer djupgående frågor som de inte hade reflekterat över förut 

(Bryman, 2011, Denscombe, 2017).  

Detta kan delvis förklaras av det tidsspannet då det handlar om en 11-14 års 

period mellan när de började spela där speltiden kan ha varierat beroende på hur 

ofta man spelade spelet. Det kan förklaras dels av hur gamla de var när de 

började då mitt urval var åldrarna mellan 18-32 så skulle de flesta av de som jag 

har intervjuat varit ungefär mellan 8-21 år. Man resonerar inte så mycket eller 

djupare i spelet och dess effekter när man är exempelvis bara är runt 10-15 år. 

Det kan delvis förklaras ifrån att spelarna såg bara spelet ifrån vad som finns på 

ytan eller att man faktiskt resonerade inte så djupt i saker som händer utan man 

är där bara för att ha roligt (Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 
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När det kommer till studiens validitet så ser det annorlunda ut när det kommer 

till kvalitativ forskning. Detta är på grund av att i kvantitativ forskning så tittar 

man på om det instrument som man använder sig av mäter det som de avser att 

mäta, om resultatet kan replikeras igenom en annan studie men också om det 

resultat som man kommer fram till kan generaliseras till andra kontexter 

(Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 

Om man använder sig av en kvalitativ ansats så blir det svårt att kunna uppnå 

dessa kriterier dels för att inom kvalitativ metod så finns det inte några fasta 

instrument som mäter exempelvis korrelationer eller andra statistiska 

instrument. Man använder sig av metoder som antingen forskaren själva skapar 

det vill säga en intervjuguide, observationsschema eller så följer forskaren en 

specifik metod/analytisk tillvägagångsätt (Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 

Man brukar se validitet som trovärdighet istället i kvalitativ forskning då det 

handlar om att hur väl tolkningar eller teoretiseringar stämmer överens med 

empiriska materialet. Det som menas med det är om forskarens sätt att förstå det 

empiriska materialet är rimligt där det grundas bara i materialet och inte vilda 

spekulationer eller vaga tolkningar av materialet. Detta kan försäkras genom att 

forskaren redovisar sin forskningsprocess där hen berättar hur forskaren har 

gjort, vilka teorier som kommer att användas, vad för tidigare forskning finns 

det och hur det empiriska materialet kommer att tolkas (Bryman, 2011, 

Denscombe, 2017). 

När det kommer till trovärdighet så tror jag själv att igenom 14 års 

spelerfarenhet av World of Warcraft som jag har haft där jag vet exakt hur spelet 

fungerar och vad spelet går ut på så kommer det påverka hur jag tolkar och 

förstår det empiriska materialet. Detta ser jag själv både som en styrka och 

svaghet då det kan både ses som en tillgång och ett hinder. Dels att om jag inte 

skulle ha haft den här erfarenheten så skulle det blir svårt att kunna komma nära 

intervjupersonerna och fråga kring olika områden i spelet. Det är viktigt jag som 



  

  61 
 

forskare är medveten om detta under forskningsprocessen då det finns en risk att 

mina personliga åsikter och erfarenheter påverkar den forskningen jag bedriver 

på ett negativt sätt.  

När det kommer till replikerbarhet och generaliserbarhet så blir det svårt att 

kunna tillämpa då inom kvantitativ forskning när man ska applicera dessa 

kriterier så utgår man ifrån att det finns en objektiv och sann verklighet som man 

ska studera. I kvalitativ forskning så studerar man människors beskrivningar och 

beteenden i olika sociala miljöer där verkligheten kommer att se annorlunda ut 

beroende på vem man studerar, vad man studerar och vart man studerar 

(Bryman, 2011, Denscombe, 2017). 

Det blir då svårt att kunna replikera eller generalisera något som alltid kommer 

att se annorlunda ut beroende på forskaren, forskarens forskningsfrågor, urval 

och de personer som forskaren intervjuar eller interagerar med. Man är ute i 

kvalitativ forskning efter en mer fördjupad förståelse eller kunskap kring olika 

fenomen som forskaren studerar igenom andra människors berättelser (Bryman, 

2011, Denscombe, 2017). 

Slutsats: 

Det som är slutsatsen utifrån min studie är att World of Warcraft och hur 

spelarna påverkas av spelet ger en komplex och blandad bild av hur man ska 

förstå spelets effekter. Detta skiljer sig ifrån det negativa som mycket av den 

tidigare forskningen visat och det media lyfter fram då man klumpar ihop alla 

spelare i en kategori utan att ta hänsyn till individuella skillnader. Man kan inte 

se spelarna som en specifik typ av personlighet eller som en grupp människor 

som delar samma egenskaper. Det finns inte någon gemensam bild utan det 

finns alltid skillnader i hur spelet påverkar dem och hur deras livssituation ser ut.  

När det kommer till de specifika som har kommit fram ifrån min studie så kan se 

att spelet har gett många individer en meningsfull sysselsättning som de kan ha 
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vid sidan av deras vardagliga liv. Det har hjälpt dem med deras självförtroende 

då de har kunnat öppna sig mer till både sina kompisar i spelen men också i 

verkligheten. Man har sett spelet har både fungerat som ett stöd till spelarna 

under svåra perioder i deras liv men också en verklighetenflykt som har både 

positiva och negativa sidor till det. Man kan se att spelet har lärt spelarna både 

när det gäller det engelska språket i tal och skrift men också att 

samarbeta/kommunicera med andra spelare. 

En del lyfter fram också att spelet kan fungera som en plats för att lära sig om 

ledarskap och att använda de erfarenheter av att leda grupper i spelet i sitt 

arbetsliv eller sin utbildning. En annan del av intervjupersonerna lyfter fram att 

spelet har hjälpt dem att hitta nya vänner, blivit mer social igenom spelet men 

också hur man ska prata med andra människor. Man kan se att anonymitet 

påverkar människor olika beroende på vad de använder anonymiteten för att 

göra, om det är för att utforska sig själv och sin identitet, testa sina gränser eller 

att skada andra människor. 

Förslag till vidare forskning: 

Det som min studie har undersökt är hur World of Warcraft och hur spelarna 

berättar om spelet och hur de påverkas av det. När det kom till vissa delar av 

diskussionen så verkar det saknas en del forskning kring vissa områden. Ett 

exempel kan vara om det finns en koppling mellan självidentifikation och val av 

klass i spelet då vissa intervjupersoner kunde känna igen sig igenom klasserna. 

Det skulle vara intressant om det var kopplat till deras identitet eller om det är 

en roll som de strävar efter.  

När det kom till forskning kring verklighetsflykt, dess betydelse och effekter på 

spelarna så fanns det bara en kvantitativ studie som påpekar att det är den 

starkaste prediktorn till spelberoende. Det fanns ingen forskning som undersökte 

verklighetsflykts betydelse och roll ifrån spelarnas perspektiv eller fler 
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kvantitativa studier kring verklighetsflykts effekter på spelare. Det skulle vara 

intressant att forska vidare på för att komma fram till en bättre konsensus.  

När det gäller forskningen kring självförtroende och självinsikt i relation till 

World of Warcraft så fanns inte någon forskning som undersökte detta. Det 

skulle vara intressant att se om man kunde forska vidare på om spelet kan leda 

till bättre självförtroende och självinsikt.  

När det kommer till forskningen kring samarbete/kommunikation och World of 

Warcraft så verkar det inte heller finnas någon forskning kring det. Om man 

spelar spelet under en längre period om det skulle hjälpa personen att 

samarbete/kommunicera på ett bättre sätt. Det skulle vara intressant att 

undersöka i andra forskningsstudier. 

När det gäller forskningen kring social kompetens och World of Warcraft så 

hittade jag bara en kvantitativ studie som undersökte det. Det skulle vara 

intressant att ha exempelvis en kvalitativ studie som undersöker om spelet har 

hjälp dem med det sociala i det verkliga livet eller andra kvantitativa studier som 

undersöker liknande.  

När det kommer till anonymitet kopplat till identitet/roll och World of Warcraft 

så verkar det inte finnas någon forskning kopplat till just spelet som kontext. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur anonymitet kan förstås utifrån ett 

identitetsskapande perspektiv, hur människor förändras i online miljön men 

också anonymitetens effekt på deras identitet i verkliga livet.  

När det gäller anonymitet kopplat till näthat utifrån World of Warcraft som 

kontext så fanns det inte någon forskning kring det. Det fanns forskning när det 

gällde sociala medier kopplat till näthat men det hade varit intressant att 

undersöka vad det är som personer får ut genom att näthata? Hur ser näthatarnas 

perspektiv ut och deras livssituation som driver dem att hata på nätet. 
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Bilaga 1 missivbrev: 

Hej!  

Jag heter Sebastian och jag läser på Linköpings universitet inom ämnet 

psykologi. Jag går min sista termin nu och en del av min utbildning är att 

utforska ett intressant ämne genom att skriva en C-uppsats. 

Uppsatsens syfte är att lyfta fram hur World of Warcraft spelare resonerar kring 

sitt spelande. Jag vill undersöka hur spelarna påverkas av sitt spelande, hur 

spelarna ser på sig själva och spelets betydelse för individens vardag.  

Detta kommer att genomföras igenom intervjuer som kommer ta max en timme. 

Dessa intervjuer kommer att spelas in genom att använda sig av Skype/Discord 

och dessa inspelningar kommer endast användas i studiesyfte.  

Jag kommer att utgå ifrån de forskningsetiska principer som finns inom 

samhällsvetenskap, vilket har skapats av Vetenskapsrådet. Dessa principer är 

 Intervjupersonerna har rätt att själv bestämma över sin medverkan i denna 

studie.  

 Att delta i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att ge en anledning för det.  

 Det inspelande materialet kommer att hanteras konfidentiellt så att 

obehöriga inte får tillgång till materialet. 

 Personuppgifter som anges i studien kommer att förändras så att 

intervjupersonen blir anonyma. 

 De uppgifter som samlas in kommer bara att användas för denna 

undersökning.  

Kontakta gärna mig om ni är intresserade igenom ett PM 
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Bilaga 2 intervjuguide: 

 

Intervjuguiden: 

Bakgrundsfrågor: 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vart bor du? 

Sysselsättning? (D.v.s. pluggar/jobbar isåfall vad) 

 

Frågeställning: 

Hur beskriver individ sig själv som World of Warcraft spelare? 

Ämnesinriktade frågor: 

När började du spela World of Warcraft? 

Vad var det som fick dig att börja spela World of Warcraft? 

Hur kändes det att spela för första gången? 

Vilken klass spelar du i World of Warcraft? Varför valde du just den klassen? 

Är detta baserat på hur du är som person/hur du skulle vilja vara som person? 

Vilket faction spelar du i World of Warcraft? Varför valde du just detta faction? 

Är detta baserat på hur du skulle vilja vara som person? 

 

Frågeställning:  
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Vilken roll/funktion fyller spelet den enskilda individen? 

Ämnesinriktade frågor: 

Vad är det som motiverar dig att fortsätta spela? (Beroende på hur de svarar, 

undersöka vidare/beskriva. Fråga om till exempel PVP, PVE, Role-playing, 

guilder, sociala relationer, etc.,) 

Har spelets betydelse förändrats över tid? 

Frågeställning: Hur har spelet påverkat individernas självbild och psykisk samt 

sociala hälsa? 

Ämnesinriktade frågor: 

Hur har spelet format dig som person? 

Vilken påverkan har spelet haft på din psykiska hälsa/sociala hälsa 

Är det något specifikt som har bidragit till denna påverkan? (Som en följdfråga? 

isåfall ge exempel eller gå djupare in i det) 

Frågeställning: Har spelarna fått användning för de kunskaper som de har lärt 

sig i verkligheten? 

Ämnesinriktade frågor: 

Vad har du lärt dig igenom att spela World of Warcraft? (Ge gärna exempel eller 

beskrivningar) 

Är detta kunskaper som kan komma till användning exempelvis i vardagen eller 

på jobbet? 

Hur ser du på World of Warcraft som ett redskap för att lära sig olika 

kunskaper? 

Hur ser du på World of Warcraft som en merit på sitt CV?  
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Frågeställning: Vilken påverkan har anonymitet på individernas 

agerande/handlande? 

Ämnesinriktade frågor: 

Hur ställer du dig till anonymitet på nätet? 

Hur påverkas du av anonymitet?   

Är detta något som påverkar vem du är som person/hur du framställer dig på 

nätet? 

Är detta något som påverkar hur du agerar? Om ja. ge exempel/förklara 

Vad för slags konsekvenser finns det med anonymitet i World of Warcraft? 

Positiva som negativa? 

 

Slutledande frågor: 

Är det något du vill tillägga till det som vi har pratat om?  
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Bilaga 3 information om World of Warcraft: 

Den här bilagan är till för att berätta om spelet för de som inte har spelat förut. 

Det kommer vara en kortfattad beskrivning av hur spelet fungerar och de olika 

områdena som finns i spelet.  

World of Warcraft är ett MMORPG, det vill säga ett massivly multiplayer 

online role-playing game som utspelar sig i fantasivärlden Azeroth. Man skapar 

en så kallad avatar vilket är den karaktär du spelar i spelet (World of Warcraft, 

2017).  

I det här spelet så finns det två olika sidor att spela på, antingen så kör man som 

Alliance sidan eller så kör man på Horde sidan. Det finns olika raser i spelet som 

man kan köra beroende på om man kör Alliance eller Horde. På Alliance sidan 

så har man humans, dwarfs, gnomes, night elfs, dranaei, worgen och pandaren. 

På Horde sidan så har man orcs, undead, tauren, troll, blood elfs, goblin och 

pandaren (World of Warcraft, 2017). 

Efter man har valt en ras så behöver man välja vilken klass man ska spela i 

spelet. Det finns 12 klasser i spelet och vilken klass man kan spela beror på sitt 

ras val. Dessa klasser är warrior, paladin, hunter, rogue, priest, death knight, 

shaman, mage, warlock, monk, druid och demon hunter (World of Warcraft, 

2017). 

Dessa klasser har olika roller och man behöver bestämma sig vilken roll man 

ska spela. Det finns tre roller, tank, healer eller dps. Om man är en tank så är 

man den som tar all stryk ifrån de bossar som man slåss emot, vanligtvis har de 

ett vapen och en stor sköld att skydda sig med. Om man är en healer så är man 

den som se till så att ingen dör i gruppen igenom att heala andra spelare. Om 

man är DPS (vilket står för damage per second) så betyder det att man är den 

som gör skadan på bossen (World of Warcraft, 2017). 
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I det här spelet så går det ut på att samla experience points och det gör man 

igenom att göra quests som man får ifrån olika NPCS. Dessa NPCS ska inte 

förväxlas med verkliga spelare då de är datagenerade. Man samlar experience 

points för att levela upp sin gubbe för att göra den starkare och till slut nå max 

level. Man börjar ifrån level ett och slutar vid level 110 (World of Warcraft, 

2017). 

Igenom att göra dessa quests så får man olika saker i spelet, detta kallas items 

och vissa items kan man ta på sin avatar. Dessa items kallas för gear och de kan 

vara allting ifrån ett svärd, en hjälm, en sköld, en pilbåge eller något annat som 

man kan använda sig av. När man hitta vissa gear så har de en färg tilldelad 

vilket visar både hur bra det är men också hur sällsynt baserat på färgen. Det 

finns sex färger, grå, vit, grön, blå, lila, orange, där grå är det sämsta och orange 

är det mest sällsynta det vill säga ett legendary item. Bara vissa klasser kan 

använda dessa legendaries (World of Warcraft, 2017). 

För att kunna få de bästa gearet i spelet så måste man hitta andra spelare i spelet 

för att skapa en så kallad raid group. En raid group kan bestå allt ifrån en spelare 

till 40 spelare samtidigt och anledningen till att samla så många spelare är för att 

kunna gå in i en så kallad raid dungeon. I en raid dungeon så behöver man 20-40 

spelare och en som leder hela gruppen, hen brukar benämnas raid leader. Det är 

hen som styr hela gruppen och berättar vad man ska göra och när det ska göra 

för att kunna döda de bossar som finns (World of Warcraft, 2017). 

Dessa raids ger de bästa sakerna i spelet och man brukar benämna dem epics, 

lila items. Dessa raids har olika svårighetsgrader beroende på hur bra spelarna är 

på spelet, ifrån LFR till Mythic, där LFR är lättast och Mythic är svårast. 

Beroende på vilken svårighetsgrad som gruppen vill köra så väljer de utifrån hur 

bra gruppen är på spelet (World of Warcraft, 2017). 
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För att kunna klara av dessa svåra utmaningar i spelet så kan man organisera ett 

par vänner och starta en så kallad guild. En guild är en grupp människor som 

skapar ungefär som ett lag där man tillsammans kan prata med varandra, hjälpas 

åt och organisera sig för att kunna göra olika saker i spelet, exempelvis att raida 

eller att köra PVP. I player vs player så slåss man emot andra spelare. Detta 

brukar hända i så kallade battlegrounds där man har både ett Alliance lag och ett 

Horde lag som ska slåss mot varandra (World of Warcraft, 2017).  


