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Inledning 
 
”Ett ihärdigt ringande bryter hans koncentration och får honom att svära högt. 
För ett ögonblick kan han inte lokalisera ljudet, och när det visar sig vara hans 
hemtelefon suckar han ändå och fokuserar återigen på dataskärmen. Det är 
förmodligen bara pappa, tänker han. Eller någon ur arbetsgruppen. Han har 
inte pratat med sina föräldrar på flera veckor nu, och den senaste veckan har 
han undvikit alla möten med arbetsgruppen utan att meddela dem. Som att han 
skulle ha tid med studier! Hittills har han åtminstone deltagit i de viktigaste 
mötena i plugget, men han har insett att det tar värdefull tid från spelandet. De 
senaste förändringarna i spelet kräver faktiskt all hans vakna tid, och det är inte 
honom emot. Livet i skärmen är så mycket lättare, så mycket rakare. Här kan 
han äntligen vara den han vill och göra något han är bra på. Eller bra 
förresten, han är faktiskt Den Bäste. Och hur skulle hans kompisar i spelet klara 
sig utan honom? Inte alls, tänker han. 
Telefonens signaler ersätts snart av ett intensivt hamrande på tangentbordet då 
han återvänder till sitt virtuella liv och kopplar bort sig från världen.” 
 
Berättelsen ovan är ett fiktivt exempel på hur ett problematiskt dataspelande kan 
se ut, baserat på uppsatsens resultat. Det är långt ifrån en heltäckande 
beskrivning av problematiken utan enbart ett prov på hur det kan tänkas se ut. 

 
Problematiskt spelande har uppmärksammats mer och mer av forskningsvärlden 
under 2000-talet (se till exempel Yee 2006a och Griffiths, Davies & Chappell 
2003). Forskningen som finns på området försöker inte jämställa problematiskt 
spelande med kemiska beroenden, men framhåller det som ett påtagligt socialt 
problem (se till exempel Ng & Wiemer-Hastings 2005:110-111). I USA pågår 
även diskussioner hos American Psychiatric Association om huruvida 
problematiskt spelande ska ingå i nästa upplaga av deras diagnosmanual DSM-5 
(Linderoth & Bennerstedt 2007:10-11).  
 
Även media har uppmärksammat det problematiska spelandet, och hävdar att det 
är ett snabbt växande socialt problem (URL 1). De grundar sina uppgifter på 
Folkhälsoinstitutets statistik, vilken pekar på att 8,5 % av deras förfrågningar om 
folkhälsa under 2007 ska ha rört just problematiskt spelande (URL 1). 
Problematiskt spelande är därmed ett nytt men växande socialt problem enligt 
både media och forskningsvärlden.  
 
Problemformulering 
 
I takt med dataspelshobbyns ökade utbredning har även dess potentiellt negativa 
konsekvenser fått mer och mer uppmärksamhet. Då jag tidigare berört detta i en 
uppsats tillsammans med en kurskamrat (Einarsson & Södling 2008) vill jag nu 
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utforska ämnet på ett djupare plan. Den negativa konsekvens som jag framför 
allt vill belysa är vad som i media och forskning betecknas som 
dataspelsberoende. Traditionellt sett har det tillsammans med medievåldets 
påverkan på barn och ungdomar setts som dataspelandets baksida (Brun 
2005:70-78). Valet att fokusera på dataspelsberoende och inte medievåld har 
gjorts för att det förra är ett alltmer uppmärksammat fenomen som av vissa 
forskare jämställs med andra beroenden som spel om pengar (Ng & Wiemer-
Hastings 2005:110-111). För denna uppsats syfte vill jag dock använda 
begreppet ”problematiskt spelande” istället för ”dataspelsberoende”, vilket 
beskrivs mer ingående under ”Centrala Begrepp”.  
 
Under olika faser i det tidigare uppsatsarbetet (Einarsson & Södling 2008) fick 
jag intrycket av att de dataspel som spelas online tillsammans med andra är de 
som oftast leder till ett problematiskt spelande. Denna tes stöddes både av 
tidigare forskning och respondenter, och framför allt uppmärksammades de så 
kallade MMORPG-spelen som de spel vilka lättast leder till ett problematiskt 
spelande (Einarsson & Södling 2008:8-12, 21-31). En studie av Ng & Wiemer-
Hastings (2005:111-113) har visat att MMORPG-spel till sin natur är mer 
beroendeframkallande än andra spel på grund av de sociala möjligheterna. I 
studien framkom även att MMORPG-spelare la ner betydligt mycket mer tid på 
sitt spelande än övriga spelare. Som exempel kan nämnas att 70% av 
MMORPG-spelarna la ner 11 timmar eller mer i veckan på sitt spelande jämfört 
med 8% av de övriga (Wiemer-Hastings & Ng 2005:112-113). Ng & Wiemer-
Hastings försöker inte dra några paralleller mellan speltid och problematiskt 
spelande, men poängterar att personer med ett sådant beteende ofta återfinns i 
MMORPG-spelen.  
 
Som ovan antytts innehåller onlinespel och speciellt då MMORPG-spel en 
social dimension genom att de spelas ihop med och mot ett stort antal andra 
spelare (Yee 2006a:310-312). Detta skiljer genren från andra spel som kan 
spelas av en ensam spelare eller mot ett fåtal andra spelare (Yee 2006a:310-
312). Enligt Griffiths, Davies & Chappell studie av dataspelare (2003:86-89) var 
det olika sociala drivkrafter som motiverar nästan 90% av MMORPG-spelarna. 
Dock kunde dessa sociala aktiviteter vara vitt skilda inbördes, såsom att enbart 
chatta under speltiden eller att ge ut kommandon till andra spelare. Även Yee 
(2006a:324-325) noterar att olika sociala aspekter verkar motivera de flesta 
MMORPG-spelare att spela. Han framhåller även ett samband mellan den 
sociala motivationsfaktorn och speltiden, där ett högre socialt engagemang i 
spelet ofta leder till mer speltid. Intressant för denna uppsats är även hans 
slutsats  att cirka hälften av MMORPG-spelarna i hans studie anser sig ha bättre 
relationer i spelet än utanför (Yee 2006a:324-325).  
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Hur ett problematiskt spelande kan behandlas och motverkas finns det inte 
mycket skrivet om för närvarande. Brun (2005:100-109) framhåller att det för 
barn kan vara lämpligt att schemalägga spelandet, se till att de får dataspelsfria 
dagar och att anordna andra aktiviteter. Han understryker även vikten av att den 
som vill ändra ett problematiskt spelande hos någon annan först måste förstå sig 
på dataspelande, så att förändringen inte upplevs som påtvingad av en oupplyst 
utomstående (Brun 2005:101). Råden är allmänt hållna och som Brun 
(2005:101-102) själv noterar finns det i dagens Sverige en brist både på kunskap 
om ämnet och konkreta behandlingar. Därmed anser jag att det är motiverat att i 
denna uppsats försöka lyfta fram olika sätt som ett problematiskt spelande kan 
hanteras på.  
 
Ytterligare en faktor med problematiskt spelande som jag belyser i uppsatsen är 
hur det kan tänkas påverka genuskonstruktioner och könsroller. De teorier om 
genus som använts i studien gås igenom detaljerat i ”Teorianknytning”. En 
slutsats som dragits av Yee & Bailenson (2007:285-287) var att människor beter 
sig markant olika åt i virtuella miljöer beroende på vilken karaktär de för 
stunden styr. I den studie som gjordes testades faktorerna attraktivitet och längd 
på respondenter som fick interagera med karaktärer av motsatt kön (Yee & 
Bailenson 2007:280-281). Forskarna poängterade även att kön påverkade 
interaktionen och respondenternas reaktion mot den karaktär de interagerade 
med (Yee & Bailenson 2007:285-287). Castronova (2003) har genomfört en 
studie specifikt kring kvinnor och kvinnliga avatarer i MMORPG-spel, där vissa 
könsskillnader varit uppenbara. Trots att kvinnor och män i spelet gavs exakt 
samma förutsättningar tingade manliga karaktärer ett högre pris på marknader 
där avatarer såldes. Andelen kvinnliga spelare var i studien (Castronova 
2003:14) 7,6%, vilket ligger förhållandevis nära den siffra (cirka 15%) flera 
andra studier uppger om könsfördelningen i MMORPG-spel (Griffiths , Davies 
& Chappell 2003, Yee 2006a). Det framkom även i en studie av Bryce & Rutter 
(2003:3-5) att dataspel traditionellt sett förmedlat en nedsättande och 
sexualiserande bild av kvinnor, men att denna med tiden har försvagats.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats syfte är att belysa hur personer med erfarenhet av problematiskt 
spelande berättar om spelandet, dess negativa konsekvenser samt hur det kan 
motverkas och behandlas. I synnerhet undersöks om MMORPG-spelens sociala 
dimension påverkar ett problematiskt spelande och i så fall på vilket sätt enligt 
respondenternas berättelser. Förutom det problematiska spelandet i sig 
undersöks också hur respondenterna berättar om olika aspekter av genus i 
MMORPG-spel. Särskild vikt läggs vid hur ett högfrekvent MMORPG-spelande 
kan påverkas av hur genus konstrueras i spelen. Målet är att försöka få fram så 
rika berättelser som möjligt från ett fåtal lämpliga respondenter. 
Datainsamlingsmetoden är kvalitativa intervjuer genomförda med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide. Ur det empiriska materialet plockas sedan 
narrativa berättelser ut och tematiseras utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Analysmetoden är narrativt-hermeneutisk och 
tolkningsmetoden är meningskoncentrering.  
Forskningsfrågorna lyder: 
 

• Hur berättar personer med erfarenhet av problematiskt spelande om sitt 
spelande och dess negativa konsekvenser? 

 
• Hur upplever respondenterna att MMORPG-spelens sociala dimension 

påverkar det problematiska spelandet? 
 

• Hur berättar respondenterna om behandling av problematiskt spelande och 
hur det i övrigt kan motverkas? 

 
• Hur berättar personer med erfarenhet av problematiskt spelande om sina 

upplevelser av manligt och kvinnligt i MMORPG-spelen? 
 

Avgränsning 
 
Den här uppsatsens fokus är problematiskt spelande av dataspel. Problematiken 
kopplas ofta ihop med gambling eller spel om pengar (Linderoth & Bennerstedt 
2007:7, 10), men av flera skäl kommer uppsatsen inte att befatta sig med den 
problematiken. Dels är studiens fokus problematiskt spelande av dataspel 
exklusivt ägna uppsatsen åt just problematiskt dataspelande och att inkludera 
gambling skulle ta alltför stort utrymme. Dels instämmer jag med Linderoth & 
Bennerstedt (2007:7) i att problematiskt spelande analyseras bäst på sina egna 
villkor. Trots att det kan finnas likheter mellan de båda problemområdena anser 
jag det gynnsamt att inte blanda ihop dem.  
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Disposition 
 
Den här uppsatsen är uppdelad ett antal delar för att underlätta läsningen. Först 
och främst ges en introduktion till ämnet och en precisering av problemområdet 
i delen ”Inledning”. Sedan följer studiens syfte och frågeställningar i delen med 
samma namn, tillsammans med avgränsningar mot andra problemområden och 
disposition för uppsatsen. Efter det följer ”Begrepp” där de för uppsatsen mest 
centrala begreppen definieras och en översikt till andra relevanta termer ges i 
form av en ordlista. I ”Bakgrund” ges sedan en skildring av dels MMORPG-spel 
och dels hur problematiskt spelande behandlas för närvarande. De studier som 
finns kring problematiskt spelande presenteras under ”Tidigare forskning”. 
Sedan följer uppsatsens teoretiska grund i ”Teorianknytning”. ”Metod” ger en 
beskrivning av studiens tillvägagångssätt och metodval efter det, följt av stycken 
om uppsatsförfattarens förförståelse och en kritisk reflektion. Slutligen skildras 
uppsatsens resultat i den självbetitlade delen och detta analyseras och diskuteras 
sedan under ”Analys och Diskussion”, varefter förslag till vidare forskning ges.  
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Begrepp 
 

Nedan presenteras de begrepp rörande problematiskt spelande som är mest 
väsentliga för uppsatsen. De flesta definitionerna är formulerade utifrån tidigare 
forskning. Ett fåtal har jag dock själv tolkat om och översatt för att passa in i 
uppsatsens syfte. Tyvärr saknas översättningar av vissa engelska ord och 
förkortningar, och i vissa begrepp blandas svenska och engelska. 
Förhoppningsvis kan förklaringarna som ges efter varje begrepp underlätta 
förståelsen trots det. 
  Först presenteras under ”Centrala begrepp” hur ”Dataspel”, ”Genus” 
och ”Problematiskt spelande” kommer att användas i denna uppsats. Efter det 
följer en mer utförlig sektion där för problemområdet relevanta begrepp 
förklaras. Den andra delen fungerar således som en ordlista vilken kan användas 
efter behov. 
 
Centrala begrepp 
 
Dataspel används i uppsatsen för att beteckna alla de spel som går att spela både 
på datorer och på olika tv-spelskonsoler. Tidigare gjordes ofta en åtskillnad 
mellan datorspel vilka spelades på datorer respektive tv-spel som spelades på 
speciella tv-spelskonsoler (Svensson 2002:4-5). Uppdelningen grundades på att 
de olika maskinerna förr var inbördes olika, och att det därför var hårdvaran 
(datorn eller tv-spelet) som var det centrala snarare än själva spelet (datan) 
(Svensson 2002:4-5). Numera är tekniken både i datorer och tv-spel snarlik, och 
i de flesta studier används ”dataspel” för att beteckna både spel till dator och tv-
spel (se till exempel Griffiths , Davies & Chappell 2003). Dagens dataspel delas 
lämpligen in i singleplayerspel, multiplayerspel och MMORPG-spel (Griffiths , 
Davies & Chappell 2003:81-83).  
 
Genus betyder i den här uppsatsen den socialt konstruerade uppdelningen 
mellan man och kvinna samt manligt och kvinnligt (Hirdman 1988:115-116). 
Begreppet skiljer sig från det biologiska könet och de skillnader som på en 
sådan nivå skiljer män och kvinnor åt. Istället belyser det hur samhället, grupper 
och individer på olika sätt och i olika situationer konstruerar skillnader mellan 
män och kvinnor (Hirdman 1988:115-116). Det intressanta är alltså inte 
konkreta, mätbara skillnader mellan män och kvinnor utan hur de uppfattas och 
därmed konstrueras (Hirdman 1988:115-116).  
 
Problematiskt spelande har medvetet ersatt det mer etablerade begreppet 
dataspelsberoende (se till exempel Brun 2005:74-78). Yee (URL 2) ser 
beroende som ett svårhanterat begrepp vilket i dataspelssammanhang gör mer 
skada än nytta. Dodes (2002:91-93) har förvisso inte studerat dataspel specifikt 
men framhåller överlag att termen ”beroende” insinuerar att objektet i fråga till 



7 

sin natur är beroendeframkallande. Många föremål och fenomen som frekvent 
påstås vara beroendeframkallande är det rent tekniskt inte alls, såsom godis eller 
att köpa lotter (Dodes 2002:92). Däremot kan det mycket väl finnas egenskaper 
hos föremålet eller fenomenet som gör det mer attraktivt för någon att bli 
beroende av (Dodes 2002:93). Alltså används begreppet problematiskt spelande 
i uppsatsen som ett mer fruktbart sätt att se på ett högfrekvent spelande som går 
ut över spelarens övriga liv.  
 
Relevanta begrepp 
 
Achievements är ett förhållandevis nytt fenomen i MMORPG-spel som har sitt 
ursprung i tv-spelskonsolen X-box 360 (egen anmärkning). Det är en sorts 
belöningssystem där avatarens framsteg dokumenteras detaljerat, och varje 
avklarad uppgift prickar av ett moment i en lista på tusentals möjliga bedrifter i 
spelet (URL 3). Exempelvis kan bedriften att klara av 500 uppdrag, döda en viss 
fiende eller göra en lustig rörelse upprepade gånger ge en så kallad 
”achievement” som spelarens karaktär får (URL 3). Achievements ger generellt 
sett inte några tekniska förbättringar för avataren, utan fungerar mest som en 
statussymbol (URL 3).   
 
Avatar (Yee 2006a) är den karaktär i MMORPG-spelet som spelaren kan skapa 
och spela med, på svenska välkänd som ”gubbe” eller ”karaktär” (egen 
anmärkning). Varje avatar måste skapas på en viss server för att kunna spelas, 
och kan sedan inte byta server efter behag (Castronova 2003:2). Vid 
avatarskapandet kan spelaren ofta välja mellan en rad olika mallar för avataren, 
såsom kön, race och ”class” (Castronova  2003:2). Många MMORPG-spel 
tillåter även spelaren att ändra avatarens utseende i stor utsträckning 
(Castronova 2003:2). Spelaren kontrollerar avataren i spelet och låter denna 
utvecklas rent tekniskt genom att nå nya levels, nya förmågor och utrustning, 
och i samspel med andra spelares avatarer (Castronova 2003:2).  
 
Class kan ungefär översättas med ”yrkesroll” och väljs av spelaren när en avatar 
skapas (URL 4). I MMORPG-spel finns ofta dussintals classer att välja på för 
spelaren. Valet begränsas generellt sett både av vilken ras spelaren valt till sin 
avatar och ibland även av tidigare avatarers nivå (URL 3). De olika classerna är 
skapade för att komplettera varandra, och har olika roller i grupper när de spelar 
ihop (URL 4). Förenklat kan classerna oftast delas upp i healing, tanking och 
DPS (URL 4). 
 
Cookie cutter är leet speech för en avatar som är maximerad för en viss sak 
(egen anmärkning). Används ofta i nedvärderande syfte, till exempel att det i 
längden blir tråkigt att spela en cookie cutter eftersom det går för lätt. 
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DPS är kort för Damage Per Second och avser i grunden hur mycket skada en 
avatar gör per sekund (URL 4). Det är därmed ett vanligt instrument för att mäta 
vem som gör mest skada rent statistiskt (URL 4). I MMORPG-spel avser termen 
dock ofta avatarer vars huvudsakliga syfte i en grupp är att göra skada (egen 
anmärkning). Till skillnad mot healing och tanking är det en roll i grupper som 
de flesta classer kan ägna sig åt, beroende på specialisering och utrustning (egen 
anmärkning).  
 
Expansion är en utökning av ett dataspel vilken ger spelaren nya utmaningar, 
classes och races (URL 3). Det är inget spel i sig utan kräver att spelaren äger 
dataspelet som expansionen bygger vidare på (URL 3). För en MMORPG-
spelare innebär det att denne först måste inneha själva grundspelet och 
månatligen betala för det. Sedan tillkommer ungefär varje år en utökning av 
spelet som behöver inhandlas för att ta del av spelet till fullo (URL 3). Till 
exempel har World of Warcraft två expansioner: The Burning Crusade från 2007 
och Wrath of the Lich King från 2008 (URL 3).  
 
Forum kan beskrivas som virtuella anslagstavlor där spelare kan diskutera 
spelet eller andra frågor (egen anmärkning). Det är vanligt att varje guild har ett 
eget forum där de kan diskutera sina angelägenheter, ta emot ansökningar och 
bestämma tid för evenemang (egen anmärkning). Många spel MMORPG-spel, t  
ex World of Warcraft, erbjuder även officiella forum för spelet där alla spelare 
har tillgång till diskussionerna (URL 3). Om en guild vill visa upp att de klarat 
av något särskilt svårt i spelet är det på dessa officiella forum de oftast lägger 
upp screenshots för att bevisa detta.  
 
Guilds är en form av spelarstyrda sammanslutningar i MMORPG-spel 
(Griffiths, Davies & Chappell 2003:90). De bildas ofta av spelare som känner 
varandra sedan tidigare eller helt enkelt delar samma mål och värderingar i 
spelet (Duchenaut et al 2007:839-840). I spelen ges guilds ofta en i det närmaste 
militärisk struktur med en överordnad ledare, en handfull officerare och sedan 
de ”vanliga” medlemmarna. Administrationen av guilden, som i olika spel kan 
omfatta allt ifrån distribution av erhållna föremål till att utesluta problematiska 
medlemmar, sköts således av ledaren med hjälp av officerarna (Duchenaut et al 
2007:839-840). Framgångsrika guilds innehåller ofta en balanserad blandning av 
olika sorters avatarer, ungefär som ett framgångsrikt idrottslag som har speciella 
rollspelare på nyckelpositioner (Duchenaut et al 2007:847).  
 
Healing är den roll i en grupp som innebär att hålla gruppens medlemmar vid liv 
genom att återställa deras hälsa när de skadas (egen anmärkning). Endast 
särskilda classer kan åstadkomma detta.  
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IRL är en förkortning för engelskans ”In Real Life” och betecknar det verkliga 
livet (Brun 2005: 169). I MMORPG-spel och andra dataspel används termen för 
att skilja på det som händer i dataspelsvärlden mot det som händer i den verkliga 
världen utanför (Brun 2005:169).   
 
Leet speech är beteckningen för det slangspråk som används i dataspelsvärlden, 
och speciellt bland MMORPG-spelare (URL 6). ”Leet” är kort för ”elite” och 
brukar ofta skrivas med siffrorna 1337 som påminner om hur ”LEET” ser ut 
med bokstäver (URL 6). Denna form av slangspråk består till stora delar av 
förkortningar både av ord och begrepp, där till exempel att skratta skrivs ”lol” 
(kort för ”laughing out loud”) (URL 6). I MMORPG-spel återfinns ofta dylika 
förkortningar för alla aspekter av spelet, både för platser och aktiviteter (egen 
anmärkning). Exempelvis är meningen ”LF2M 58+ STRAT” leet speech för att 
någon söker två ytterligare karaktärer (”LF2M” = ”Looking For 2 More”) med 
minst level 58 (”58+”) till ett ställe som heter Stratholme (”Strat” = 
”Stratholme”). 
 
Level innebär i MMORPG-spelsammanhang den nivå en spelares avatar 
befinner sig på (Brun 2005:169). För varje nivå som spelarens avatar erhåller 
blir den mer kraftfull och låser ofta upp nya förmågor och möjligheter (Brun 
2005:169). Verbet att ”levla” står i MMORPG-spel för just processen att arbeta 
sig fram genom levels (Brun 2005:169). I till exempel World of Warcraft börjar 
spelaren på level 1 och kan slutligen nå level 80 (URL 3).  
 
Linking  i MMORPG-spel betyder i ungefärligen samma sak som i en vanlig 
webläsare: en person lägger ut en länk till något som andra sedan kan klicka på 
för att få mer information om föremålet eller fenomenet (egen anmärkning). I 
många MMORPG-spel går det alltså att på så sätt länka olika föremål, uppdrag 
eller utmärkelser för att andra ska kunna hjälpa, beundra eller köpslå spelarens 
avatar (egen anmärkning).   
 
Loot är de föremål som spelarens avatar får när den dödar ett monster (Björk 
2008:50). ”Loota” är ett vanligt verb använt av svenska spelare för att beteckna 
handlingen att plocka upp loot (Björk 2008:50). När en avatar når den högsta 
tillåtna nivån i spelet är det huvudsakligen den utrustning denne kan få genom 
bland annat att loota som skiljer den från andra (egen anmärkning). Olika classer 
med olika spec vill ha olika utrustning anpassad för sin speciella roll (egen 
anmärkning).  
 
MMORPG-spel är relativt ny genre av spel som vuxit mycket under de senaste 
åren. Spelen har vuxit fram ur den äldre genren MUD. Förkortningen står för 
Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, och har likt många andra 
dataspelsuttryck ännu ingen översättning i svenskan. Massive i förkortningen är 
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det som framför allt skiljer det från andra dataspel: MMORPG-spelen är byggda 
för att låta tusentals spelare mötas på samma virtuella område (Yee 2006a). I 
likhet med multiplayerspelen spelas de med flera spelare online över Internet, 
därav det andra M:et och O:et i förkortningen. Roleplaying Game innebär i 
dessa sammanhang få likheter med fritidssysselsättningen bordsrollspel, utan 
betecknar snarare en dataspelsgenre. Kortfattat betyder det att spelaren i ett 
sådant spel enbart kontrollerar sin egen karaktär och genom sina handlingar i 
spelet får denna att utvecklas och skaffar utrustning till denna.  Ytterligare en 
faktor som skiljer MMORPG-spel från multiplayerspel är att MMORPG-spelens 
världar är beständiga. Med detta menas att spelvärlden existerar oberoende av 
spelarna och finns tillgänglig dygnet runt. Därmed erbjuds spelarna en dynamisk 
värld som likt vår verkliga motsvarighet snurrar och utvecklas oavsett om vi 
deltar eller inte (Yee 2006a:310-312).  De flesta MMORPG-spel har så många 
spelare att alla inte kan rymmas i exakt samma spelvärld varken fysiskt (i 
spelvärlden) eller tekniskt då spelföretagen inte har teknik till det. Därför skapas 
ett antal kopior av spelvärlden och ett maximalt antal spelare tillåts att spela på 
samma kopia samtidigt (Yee 2006a:310-312). Dessa kopior betecknas server. 
Bland de mest populära MMORPG-spelen räknas World of Warcraft, 
Warhammer Online och EverQuest.  
 
MUD är en förkortning för Multi-User Dungeon och betecknar en genre av 
dataspel som MMORPG-spel växte fram ur (URL 6). Ett MUD låter likt 
MMORPG-spel ett stort antal spelare mötas över internet i en beständig värld, 
och skillnaden mot andra spel ligger i att det är textbaserat och saknar grafik 
(URL 6). Spelaren ser alltså inte den avatar han eller hon styr, utan skriver in 
textkommandon vilka kontrollerar vad avataren ska göra eller säga (URL 6). År 
2009 finns det fortfarande MUD tillgängliga på internet men de var mer 
populära innan MMORPG-spelens uppgång (egen anmärkning).  
 
Multiplayerspel kallas ibland även ”LAN-spel” eftersom de huvudsakligen 
spelas över mindre, lokala nätverk eller över internet (Griffiths , Davies & 
Chappell 2003:81-83). Skillnaden mot singleplayerspel ligger i just att spelets 
primära fokus är att spela tillsammans eller mot andra spelare. Spelet tillåter ett 
fast antal spelare, ofta 8, 16 eller 32 uppdelade i olika lag, att mötas på ett visst 
begränsat område i spelet. Många spelare sluter sig samman för att bilda stabila 
lag som sedan tävlar i ligor mot andra sådana lag. Dessa fasta lag kallas klaner 
(Griffiths , Davies & Chappell 2003:90) och liknar MMORPG-spelens guilds. 
Några populära multiplayerspel är Counterstrike, Quake III och Battlefield 
1942.  
 
NPC är en förkortning för engelskans Non-Player Character (URL 6) och 
betyder icke spelarstyrd karaktär. Begreppet omfattar alltså alla figurer i spelet 
som är datastyrda, och är mest frekvent använt i MMORPG-spel (URL 6). 
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Generellt sett används termen NPC för att beteckna neutrala eller vänligt 
inställda datastyrda karaktärer, med andra ord sådana som inte anfaller spelaren 
(egen anmärkning). De fyller i spelet ofta funktionen som vakter mot andra 
spelare från fiendelägret, uppdragsgivare eller försäljare (egen anmärkning). En 
sorts NPC som utgör en helt egen kategori är ”mob”, vilket används för att 
beskriva alla datastyrda fiender i MMORPG-spel (URL 6). Det är oftast genom 
att få uppdrag av en vänligt sinnad NPC att döda ett visst antal mobs (eller 
liknande) som spelarens avatar (se ovan) avancerar i spelet (egen anmärkning). 
 
Party kommer ifrån engelskans ord för ”grupp” och har ingen koppling till 
festligheter (URL 3). I MMORPG-spel består ett party av en handfull spelare, 
till exempel minimalt två och maximalt fem stycken i World of Warcraft (URL 
3). Ett party är en mer temporär sammanslutning än ett guild och skapas ofta av 
spelare som vill samarbeta för att klara ett svårt uppdrag eller döda en svår 
fiende (egen anmärkning). I en grupp krävs generellt sett att tre roller fylls: en 
som tar stryk från fienden, en eller flera som gör maximal skada på fienden och 
en eller flera som håller gruppens medlemmar vid liv (URL 4 samt egen 
anmärkning). När uppgiften är avklarad kan de således bryta upp partyt och gå 
sina skilda vägar. Fördelen med att spelare som samarbetar är med i samma 
grupp är att de delar på belöningar för det de klarar av, samt att de kan hjälpa 
varandra lättare (URL 3). De flesta MMORPG-spel innehåller även möjligheten 
att skapa större partyn eller slå ihop flera små, vilket då betecknas raid.  
 
Race är synonymt med ras och är något som MMORPG-spelare väljer när de 
skapar sin karaktär (URL 4). Då de flesta MMORPG-spel utspelas i fantasymiljö 
står valet ofta mellan raser som orcer, alver och dvärgar (URL 4). Valet av race 
påverkar sedan ofta vilken class spelaren kan välja till sin avatar.  
 
Raid kan i dataspelssammanhang betyda två saker. Först och främst används det 
för att beteckna en stor sammanslutning av spelare som temporärt slagit sig 
samman i en ”raidgruppp ”(URL 4). I till exempel World of Warcraft tillåts upp 
till 40 spelare gruppera sig i en sådan raid (URL 3), även om 10 och 25 numera 
är det vanligaste antalet som krävs (egen anmärkning). Den andra innebörden är 
mer kopplad till den svenska översättningen ”räd”, och en raid är då en händelse 
där en raidgrupp arbetar tillsammans för att klara av större utmaningar (URL 4, 
URL 3). I MMORPG-spel är verbet att ”raida” vanligt förekommande och 
betecknar då att en spelare deltar i en raid (egen anmärkning). Seriösa guilds 
sätter ofta upp scheman för dessa raider och genomför dem på regelbundna tider 
och med obligatorisk anmälan för de spelare som vill delta (Einarsson & Södling 
2008).  
 
Random (eng. ”slumpmässig”) har i MMORPG-spel en speciell innebörd. Ofta 
används det som en avgränsning mellan sådana som spelaren känner och sådana 
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som denne inte stött på tidigare (egen anmärkning). Om spelaren är med i en 
guild betraktas ofta alla spelare utanför guilden som ”randoms” om ingen i 
guilden som spelat med honom eller henne tidigare (egen anmärkning). När ett 
party formas av några som känner varandra sedan tidigare och spelar i samma 
guild och de saknar en eller flera spelare tar de då ofta in en sådan ”random” 
(egen anmärkning). Ett närbesläktat begrepp är ”PuG”, kort för Pick-up Group 
(URL 3). Det innebär ett party som består uteslutande eller till största delen av 
just randoms som inte spelat med varandra tidigare (URL 4).  
 
RP är kort för engelskans ”roleplay” eller ”roleplaying”, alltså rollspel eller 
rollspelande. För att göra en kortfattad förenkling kan rollspelande liknas vid 
teater utan publik och manus, där spelarna interagerar fritt utifrån sin roll – i 
fallet med MMORPG-spel alltså utifrån sin avatar (egen anmärkning). Många 
större MMORPG-spel ger spelaren möjlighet att välja en så kallad RP-server där 
spelarna måste rollspela sin karaktär (URL 3). Istället för att enbart styra en 
avatar i spelet agerar spelaren då som avataren och använder gester och språk 
lämpade för avataren (URL 3). Agerandet kan då kategoriseras i IC (In 
Character) respektive OOC (Out Of Character) (URL 6, URL 3). En avatar som 
är IC berättar därmed kanske om hur denne dräpt en drake, men inte om hur 
tråkigt det var på jobbet eller om sina bilproblem (egen anmärkning). OOC-
agerande är helt enkelt allt tal och handlingar som spelarens avatar inte kan 
tänkas utföra men ändå gör, som till exempel att ständigt referera till sin bil eller 
dator i en fantasymiljö (egen anmärkning).  
 
Screenshot är en bild som tas i spelet av vad som finns på skärmen just för 
stunden (egen anmärkning). De används ofta som bevis när spelare vill påvisa 
att  någon annan spelare misskött sig eller när en guild vill posera framför en 
död fiende  som bevis på att de klarat av att döda denna (egen anmärkning).  
 
Server är en kopia av spelvärlden i MMORPG-spel som tillåter ett visst antal 
spelare, ofta 2 – 3 000 stycken (Yee 2006a) att mötas. Varje server kan ses som 
en enskild värld, och spelarna måste innan de börjar välja vilken server de vill 
spela på. Valet görs ofta grundat på vad andra bekanta valt för server eftersom 
spelare på olika servrar inte kan spela ihop (egen anmärkning). Dessutom 
erbjuder de flesta MMORPG-spel servrar med olika regelverk för att passa olika 
spelare, till exempel PvP vilket är kort för ”Player versus Player” (Castronova 
2003). De övriga servrarna som då ofta betecknas PvE (eng. ”Player versus 
Environment”) har spärrar som hindrar spelare från att attackera varandra i vissa 
zoner, ofta majoriteten av dessa. PvP-servrar saknar ofta dessa säkra zoner helt, 
och attacker spelare emellan blir då ytterligare en dimension i spelet. Ofta ger 
mäktiga avatarer på en PvP-server spelaren mer status än på en PvE-server just 
för att den lyckats bli mäktig trots den ständigt närvarande faran av attacker från 
andra spelare. Avatarerna tingar sedan även ett högre pris på spelmarknaden 
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(Castronova 2003:5). Vissa av de mer populära MMORPG-spelen erbjuder 
spelarna ytterligare en kategorisering av servrarna i Roleplaying ,förkortat ”RP”, 
servers respektive övriga (egen anmärkning).  
 
Singleplayerspel innebär i den här uppsatsen dataspel som primärt är 
konstruerade för att spelas av en ensam spelare. I princip alla spel som släppts 
under 2000-talet går även att spela över Internet tillsammans med andra spelare, 
men singleplayerspel har som huvudfokus att spelaren själv spelar mot 
datorstyrda motståndare (Griffiths , Davies & Chappell 2003:81-83). De spel 
som går att spela över Internet ger heller inte spelaren några större möjligheter 
att samarbeta med andra spelare, utan de få spelare som kan spela ihop får helt 
enkelt uppleva samma spelvärld som i det vanliga spelet tillsammans. Exempel 
på populära singleplayerspel är Diablo II, Warcraft III och Grand Theft Auto IV. 
 
Spec är kort för engelskans ”specialization” och står i MMORPG-
spelsammanhang för vad en avatar fokuserat på för egenskaper (URL 4). Olika 
classer kan ofta specialisera sig på olika saker (URL 4). Tillsammans med 
utrustningen är det specialiseringen som avgör vad en avatar är bra på och i 
vilken omfattning rent statistiskt (egen anmärkning).  
 
Tanking är den roll de spelare intar som ska ta stryk från fienden och skydda de 
övriga gruppmedlemmarna i ett party eller raid (URL 4). Enbart särskilda classer 
kan vara tanks (URL 4).  
 
Voice chat innebär att spelarna i MMORPG-spel eller andra dataspel kan 
kommunicera med varandra genom mikrofoner och speciella program (URL 3). 
Generellt sett krävs det speciella program för det, och två av de vanligaste kallas 
Ventrilo och TeamSpeak (URL 3). Vissa spel, som till exempel World of 
Warcraft, har även voice chat inbyggt i själva spelet så att det går att 
kommunicera utan andra program. Fördelen med att kommunicera genom voice 
chat jämfört med att skriftlig chat är att det går snabbare att få ut kommandon 
och spelarna behöver inte använda tangentbordet till annat än spelet (egen 
anmärkning). Därmed är voice chat populärt i raidsammanhang.  
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Bakgrund 
 

Nedan gås ett antal för uppsatsen relevanta områden igenom översiktligt. Först 
ges en kort introduktion till den förhållandevis nya genren dataspel kallade 
MMORPG-spel. Det spel i genren som år 2009 röner mest uppmärksamhet har 
förärats ett eget stycke med spelets titel som rubrik, nämligen World of 
Warcraft. Slutligen presenteras under ”Behandling” ett exempel på hur 
dataspelsproblematik bearbetas av de behandlingshem som befattar sig med det.  

 

MMORPG-spelens uppgång 
 
Begreppet MMORPG-spel föddes i och med dataspelet Ultima Online i slutet av 
1990-talet (URL 5). Till en början var genren inte speciellt populär men i takt 
med den ökade tillgången till bredband i västvärlden sålde spelen bättre (URL 
5). De efterföljande spelen EverQuest och Lineage lockade till sig miljontals 
användare och etablerade MMORPG-spelen som en seriös genre i 
dataspelsvärlden (URL 5). Under 2000-talets början innehade EverQuest en 
dominant position inom genren (URL 5). I popularitetens kölvatten började 
forskare att uppmärksamma genren i allmänhet och EverQuest i synnerhet som 
bidragande till problematiskt spelande (URL 5, URL 2). År 2005 släppte 
dataspelsföretaget Blizzard Entertainment sitt bidrag till genren, kallat World of 
Warcraft (Linderoth & Bennerstedt 2007:18-21). Detta spel byggde vidare på en 
framgångsrik serie av singleplayerspel som företaget tidigare skapat. 
Tillsammans med ett för genren användarvänligt gränssnitt och ett väletablerat 
tema lyckades World of Warcraft snabbt nå en stor publik (Linderoth & 
Bennerstedt 2007:18-21). Spelet beskrivs mer detaljerat nedan under en egen 
rubrik. 
 
År 2008 hade MMORPG-spelen en i det närmaste dominant position på 
dataspelsmarknaden (URL 4). Vid en överblick av försäljningen av PC-spel 
framkommer att de fyra mest sålda spelen 2008 var just MMORPG-spel (URL 
4). Om också hänsyn tas till andra spelplattformar som brukar räknas in bland 
dataspel var ändå tre av de tio mest sålda titlarna MMORPG-spel (URL 4). 
 
World of Warcraft 
 
Av de alltmer populära MMORPG-spelen är det ett som de senaste åren 
överglänst de övriga: World of Warcraft, ofta förkortat WoW (URL 3). Vid en 
överblick av de dataspel till PC som såldes i Sverige under 2008 återfanns spelet 
och dess samtliga expansioner samtliga bland de tio mest sålda (URL 6). Redan 
år 2007 hade spelet 9 miljoner användare världen över (Linderoth & Bennerstedt 
2007:18), vilket med senare försäljningssiffror i åtanke bör ha ökat (URL 6).  
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Samtidigt som World of Warcrafts försäljning ökat har media och forskare 
uppmärksammat dess eventuella baksidor. Stiftelsen Ungdomsvård kallar det i 
en artikel ”spelvärldens kokain” (URL 1) och en socionom samma artikel 
påpekar att han inte stött på ett enda fall av problematiskt spelande utan World 
of Warcraft. I den studie jag tillsammans med en kurskamrat genomförde 2008 
(Einarsson & Södling 2008) framgick även där World of Warcraft som speciellt 
problematiskt.  
 
Behandling 
 
Den metod som används av de skandinaviska behandlingshem som sysslar med 
problematiskt dataspelande härstammar från det danska behandlingshemmet 
Ringgården (URL 7). Det är en form av kognitiv beteendeterapi, hädanefter 
förkortat KBT (URL 7). Metoden betecknas strukturerad återfallsförebyggelse 
(egen översättning) och går ut på att hjälpa klienten att bygga upp sina egna 
förmågor att motarbeta beroendet (URL 7). Då klienten genom behandlingen 
ges en större förmåga att inse hur beroendet fungerar kan den på ett mer 
medvetet sätt undvika återfall i framtiden (URL 7).  
 
KBT avser att förändra klienters negativa tankemönster, och det är också det 
strukturerad återfallsförebyggelse går ut på (URL 7). Enligt metoden så lider 
klienter med ett problematiskt spelande av tre negativa och skadliga 
tankemönster (URL 7). Till att börja med har de utvecklat automatiska tankar av 
enkel men negativ karaktär, vilka dyker upp i klientens medvetande så ofta att 
denne tar dem för sanna. I behandlingen får klienten alltså lära sig att förstå hur 
negativa tankar som ”Jag är värdelös” och ”Jag måste spela för att må bra” 
skadar honom eller henne (URL 7). Det andra tankemönstret som behandlas är 
de förvridningar och feltolkningar klienten gör av situationer, ofta till sin egen 
nackdel och skada. Med ett sådant skadligt tankemönster kan till exempel all 
behandling ses som meningslös (URL 7). Det tredje tankemönstret som metoden 
avser att ändra på är de negativa levnadsregler klienten på olika sätt skapat för 
sig själv. Till exempel kan det vara att klienten tillåter sig att spela när den gjort 
något jobbigt som en sorts belöning, trots att det ger skadliga konsekvenser 
(URL 7). Noterbart med den här behandlingen är att den inte används exklusivt 
för problematiskt dataspelande utan att behandlingshem använder samma metod 
för att behandla även andra beroenden och problematiskt användande (URL 7). 
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Tidigare forskning 
 

Under detta avsnitt presenteras forskningsfältet genom den litteratur som ligger 
till grund för uppsatsen. För att få fram relevanta studier har jag till att börja med 
sökt efter artiklar av författaren Nicholas Yee, vilken jag rekommenderades att 
använda till min förra uppsats (Einarsson & Södling 2008) och där fann givande. 
Den sökningen gjordes med hjälp av Scopus, den största tillgängliga databasen 
för abstrakt på Internet (URL 8). Jag sökte även igenom Yees referenser för att 
plocka ut fler relevanta artiklar. Med syfte att ytterligare berika materialet 
använde jag även samma sökmotor för att med sökorden ”computer games + 
addiction” få fram relevanta studier. Dataspelsberoende (eng. ”computer gaming 
addiction”) är den i forskningssammanhang mest använda termen för området, 
även om jag själv vill frångå den i denna uppsats. Ytterligare vetenskaplig 
litteratur har jag rekommenderats av en professionell behandlare inom området. 
 
Forskningen kring problematiskt spelande må vara i sin linda, men en man har 
redan hunnit sätta sin prägel på den. Amerikanske Nicholas Yee står för inte 
mindre än sex referenser i den här uppsatsen, och är dessutom delaktig i flera av 
de övriga studierna som använts (till exempel Duchenaut et al 2007). Även i de 
övriga studier som återfinns i referenslistan har Yee refererats till flitigt, till 
exempel i Linderoth & Bennerstedt (2007) och Griffiths, Davies & Chappell 
(2003). Yee har sedan år 2000 genomfört en rad kvantitativa studier om 
beteende och motivation i virtuella världar (URL 9). Främst har han fokuserat på 
MMORPG-spel, vilket även är ett av hans största intressen (URL 9). Yees 
artiklar används som kurslitteratur vid många amerikanska universitet och har 
även citerats i Wall Street Journal och New York Times (URL 9). Tidigare var 
Yee anställd vid Stanford University men återfinns numera vid Palo Alto 
Research Center (URL 9).  
 
Motivationsfaktorer 
 
I studien Motivations for Play in Online Games (2006b:773-774) fann Yee en 
rad olika motivationsfaktorer som lockar spelare till MMORPG-spel. Dessa 
uppdelades i huvudkategorierna resultatfokusering, sociala faktorer och 
uppslukandet deltagande. Den första kategorin innehöll faktorer som att förstå 
spelets mekanik och nå hög status, den andra att interagera med andra spelare 
och skapa relationer till dessa medan den tredje innebar att låta sig uppslukas av 
spelet för att rollspela en karaktär eller fly vardagslivet (Yee 2006b:773-774). 
De tre faktorerna att fly vardagslivet, antalet speltimmar och att förbättra sin 
karaktär uppfattades av artikelförfattaren vara symptomatiska för ett 
problematiskt spelande. Yee (2006b:773-774) noterar också att dessa resultat 
klingar väl med annan forskning där det slagits fast att de som har ett 
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problematiskt spelande ofta lider av depressioner eller andra humörproblem 
sedan tidigare. Skillnader mellan könen upptäcktes också, då män ofta drevs av 
resultatfokuserade faktorer medan kvinnor huvudsakligen spelade på grund av 
sociala faktorer (Yee 2006b:773-774). Även en skillnad i motivation mellan 
olika åldersgrupper upptäcktes, men vad dessa var exakt specificeras inte i 
artikeln.  
 
Yee (2006a) har även genomfört en enkätstudie bland 30 000 MMORPG-
spelare. I denna har han dragit slutsatser om spelarnas motivation för att spela i 
första hand och faktorer som ålder och kön i andra hand. Medelåldern bland 
spelarna visade sig vara 26 år, 85 % var män och en övervägande majoritet hade 
heltidsjobb eller studerade heltid på universitet. MMORPG-spelare i studien 
spelade i genomsnitt 22 timmar i veckan. 36 % var gifta och 22 % hade barn, 
och studiens resultat står i bjärt kontrast mot bilden av MMORPG-spelare som 
ensamma tonåringar. I denna studie framkom även resultat som pekade på att 
personer som spelar en viss typ av karaktär, till exempel hjältemodig och 
attraktiv, börjar bete sig på ett sådant sätt i spelet (2006a:323). Yee (2006a:323)  
visade även på att interaktionen i MMORPG-spel ofta fördjupas på grund av att 
människorna inte behöver använda lika mycket kognitiva förmågor på 
kroppsspråk och dylikt i samtalen i spelen jämfört med samtal i det verkliga 
livet. Gällande motivationen visade studiens resultat att den ofta var 
sammankopplad med både kön och ålder. Bland annat upptäcktes ett samband 
mellan ung ålder och att spela för att manipulera sin omgivning och uppnå 
resultat. Äldre spelade snarare för att skapa goda relationer (Yee 2006a:324-
325). Män motiverades ofta av samma faktorer som unga spelare och 
objektifierade spelvärlden och sina medspelare, medan kvinnor i högre grad var 
inriktade på relationer. Slutligen fann Yee (2006a:324-325) även att spelare som 
motiverades av relationer tillbringade ungefär 10 timmar mer per vecka i spelet 
jämfört med övriga spelare. 
 
MMORPG-spel 
 
Ng & Wiemer-Hastings (2005) har i en kvantitativ studie jämfört enkätsvar från 
MMORPG-spelare respektive single- och multiplayerspelare. De fann att 
internetberoende och i synnerhet då till MMORPG-spel går att likna vid andra 
kemiska beroenden alternativt tvångsbeteenden såsom shopping- eller 
spelberoende. MMORPG-spel som sådana karaktäriserar de som att spelen till 
sin natur är benägna att göra spelarna beroende då de till skillnad mot andra spel 
inte har något slut och dessutom innehåller en social faktor (Ng & Wiemer-
Hastings 2005:110-111). Möjligheten att chatta och på andra sätt interagera med 
andra spelare dygnet runt i en vacker, tredimensionell fantasivärld kan då 
uppsluka många, menar Ng & Wiemer-Hastings (2005:110-111). Ett intressant 
resultat från deras enkäter var att MMORPG-spelarna uppgav en betydligt högre 
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speltid per vecka jämfört med de övriga. 45 % av MMORPG-spelarna la ned 21 
timmar eller mer i veckan på sitt spelande, att jämföra med endast 6 % av de 
övriga spelarna. I de övriga resultaten fann Ng & Wiemer-Hastings (2005:112-
113) att det mesta tydde på att MMORPG-spelarna till stor del inte uppfyllde 
kriterierna för ett beroende trots de långa speltimmarna. Spelarna har enligt 
författarna helt enkelt gjort ett medvetet val att lägga så mycket tid på sitt 
spelande jämfört med allt annat.  
 
Medierådet har genom forskarna Linderoth & Bennerstedt (2007) genomfört en 
kvalitativ intervjustudie bland tio ungdomar om World of Warcraft. De 
understryker att World of Warcraft har en särställning på dataspelsmarknaden 
och att de därför valt att fokusera särskilt på det (2007:5). Linderoth & 
Bennerstedt (2002:5-7) vill i studien förstå MMORPG-spelandet på dess egna 
villkor och har därför låtit de tio respondenterna berätta fritt om sitt spelande. 
Studien behandlar både spelandet i sig och hur ett problematiskt spelande kan se 
ut (2007). Forskarna (Linderoth & Bennerstedt 2007:5-7) menar att MMORPG-
spelande i allmänhet och World of Warcraft i synnerhet är en så ny och 
annorlunda medieform att den behöver förstås på sina egna villkor. I rapporten 
används begreppet ”problematiskt användande” (2007:16) och forskarna 
understryker att de inte ser några anledningar till att föra över ett trubbigt 
beroendebegrepp till dataspelsvärlden (2007:12-14). Linderoth & Bennerstedt 
(2007:68-74) upptäckte i resultatet ett tidskrävande och dynamiskt spel utan 
egentligt slut vilket var uppskattat av respondenterna. Dock är baksidan av 
World of Warcrafts enligt resultatet att spelaren för att hålla jämna steg med sina 
vänner utsätts för ett socialt tryck att spela en viss tid per dag eller vecka 
(2007:72). Linderoth & Bennerstedt (2007:71-72) poängterar att spelet alltmera 
utvecklats mot att ge spelaren incitament att spela ofta och lite. Spelarna 
berättade till exempel i resultatet om att de för att hålla jämna steg med sina 
vänner behövde göra ett visst antal uppdrag varje dag, men att det å andra sidan 
bara gick att göra ett visst antal sådana uppdrag (Linderoth & Bennerstedt 
2007:71-72). Därmed främjas att spelaren är inne i spelet dagligen men inte 
nödvändigtvis under längre tidsperioder (2002:71-72). Sammantaget efterlyser 
forskarna en större allmän kunskap och förståelse för World of Warcraft som en 
alltmer populär medieform (Linderoth & Bennerstedt 2007:73-74).  
 
I en kvantitativ studie bland tiotusentals EverQuest-spelare har Griffiths, Davies 
& Chappell (2003) samlat in data från olika relaterade hemsidor om spelets 
många aspekter. Genomsnittsspelaren i detta MMORPG var då mellan 14-29 år 
och man. Studien pekade på att spelande rent allmänt har ett samband med lägre 
femininitet och inåtbundenhet, men inte vad som är orsak respektive verkan 
(Griffiths, Davies & Chappell 2003:88). Gällande speltid framkom att cirka 25 
% av spelarna tillbringade 40 timmar eller mer i veckan på spelet, och 15 % mer 
än 50 timmar. Griffiths, Davies & Chappell (2003:87) slår fast att oavsett om det 
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omdebatterade dataspelsberoendet existerar eller inte bör ett MMORPG-spel 
som upptar mer än 50 timmar i veckan ha en avsevärd effekt på spelarens liv i 
övrigt. Resultatet pekade på att spelarna i grunden lockades mest av spelens 
sociala dimensioner trots att de ytligt sett verkade styras av skilda drivkrafter. 
Även de spelare som helst ville spela själva ägnade en stor del av sin tid åt till 
exempel att samarbeta i grupper, chatta eller rollspela.  
 
Duchenaut et al (2007) har gjort en kvantitativ undersökning av MMORPG-
spelens guilds. Artikeln presenterar hur forskarna under mer än ett års tid samlat 
in kvantitativ data från spelet World of Warcraft för att undersöka hur olika 
guilds utvecklats. Genom att utnyttja spelets användarvänliga upplägg lyckades 
forskarna med enkla medel få fram vilka medlemmar som spelade tillsammans 
och andra relevanta faktorer. Resultatet visade att många guilds gick i graven på 
så kort tid som ett halvår, mer exakt 54 % av de observerade 
sammanslutningarna (Duchenaut et al 2007:843). Artikelförfattarna slöt sig till 
ett antal faktorer som var viktiga för en guilds överlevnad under längre tid, bland 
annat en välbalanserad sammansättning av både spelare på olika nivåer och i 
olika roller (Duchenaut et al 2007:847-848). Dessutom noterades ett starkt 
samband mellan guilds med hög densitet, att spelarnas tillbringade mycket tid 
tillsammans med andra i samma guild, och överlevnad (Duchenaut et al 
2007:842).  
 
Genus i dataspel 
 
Castronova (2003) undersökte i sin studie om marknaden för avatarer i spelet 
EverQuest om det fanns några skillnader mellan könen. Först och främst fann 
han att de kvinnliga avatarerna i spelet i princip uteslutande var av de mer 
attraktiva och sexualiserade raserna som till exempel människor och alver. De 
manliga avatarerna uppvisade en motsatt tendens och i princip alla avatarer av 
de mindre attraktiva raserna som till exempel troll var av manligt kön 
(Castronova 2003:12-14). Resultatet visade på att kvinnliga karaktärer tingar ett 
betydligt lägre pris än de manliga när de säljs vidare till andra spelare. Dock 
problematiserade Castronova (2003:37-38) detta och poängterade att detta kan 
tänkas bero på ett antal faktorer. Dels kan det ha sin grund i att kvinnor i 
MMORPG-spel nedvärderas precis som i det verkliga livet (Castronova 
2003:37-38). Det kan även ha sin grund i att den stora majoriteten män helt 
enkelt föredrar avatarer med samma kön som dem själva (Castronova 2003:37-
38). På det hela taget visar studien (Castronova 2003) dock en förhållandevis 
jämlik bild av avatarmarknaden där kön, trots att det väger in, har betydligt 
mindre påverkan på priset än avatarens förmågor och utrustning.  
 
Några som lagt ett renodlat genusperspektiv på dataspelande är Bryce & Rutter 
(2003). De har gjort en översikt över relevant forskning inom området och 
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försökt sammanställa det hela för att bättre förstå olika genusaspekter. Till att 
börja med finner de att dataspelande traditionellt sett ansetts vara en maskulin 
hobby och trots att en stor majoritet av dagens unga kvinnor spelar dataspel 
regelbundet kvarstår denna bild (Bryce & Rutter 2003:5-6). Kvinnliga spelare 
begränsas av en rad faktorer i sitt spelande. Både intresse, tidsbegränsningar och 
tillgång till medier för dataspelande gör det till en mansdominerad hobby enligt 
Bryce & Rutter (2003:5-6). Studien framhåller även att spelens uppbyggnad till 
stor del är patriarkal och könsstereotypt anpassad för unga män. De få kvinnliga 
karaktärer som återfinns i dataspelen är ofta begränsade till antingen damer i 
behov av räddning eller sexobjekt för hjälten att tråna efter. Dock konstaterar 
Bryce & Rutter (2003:11-12) att spelen på senare år har blivit mer feminiserade 
och åtminstone bitvis anpassade för det växande antalet kvinnliga spelare.  
 
Yee m. fl. (Yee et al 2007) har i en kvantitativ studie gjord i MMORPG-spelet 
Second Life undersökt hur människors interaktion i spelet skiljer sig från hur den 
generellt sett ser ut i det verkliga livet. Forskarna (Yee et al 2007) utgick från att 
interaktionen skulle vara ungefär likadan på de flesta punkter, en hypotes som 
även bekräftades av resultatet. Huvudsakligen mättes två faktorer: ögonkontakt 
och avstånd mellan de som interagerar. Hypotesen var att spelarnas avatarer, 
precis som observerats bland vanliga människor, skulle reglera ögonkontakt ju 
närmare det fysiska avståndet till den andra blev. Dessutom antog forskarna att 
avståndet skulle vara större och ögonkontakten mindre överlag mellan män, och 
större mellan kvinnor och män/kvinnor. Allt detta bekräftades av studien (Yee et 
al, 2007:119-120).  
 
Yee har tillsammans med Bailenson (Yee & Bailenson 2007) gjort en studie av 
den så kallade Proteuseffekten. Den innebär kortfattat att människor börjar bete 
sig som de tror att andra förväntar sig av dem (Yee & Bailenson 2007:271-272). 
Till exempel har tester visat att försökspersoner som iklätts svarta uniformer 
beter sig hårdare och mer brutalt än andra som fått vita uniformer (Yee & 
Bailenson 2007:273). I virtuella miljöer som MMORPG-spel menar författarna 
att spelarna åtminstone i spelet kommer att börja efterlikna sina avatarer (Yee & 
Bailenson 2007:275).  
 
Behandling 
 
Nedan presenteras två böcker om dataspelsproblematik som används i uppsatsen 
för att ge en ökad förståelse av ämnet. De riktas främst mot anhöriga och andra 
som kommer i kontakt med dataspelsproblematik. De är skrivna av människor 
som är insatta i ämnet och ger en god översikt av problemområdet. Deras 
huvudfokus är det problematiska spelandet i sig samt hur det kan motverkas av 
både professionella och närstående, men grundas inte i forskning. 
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Magnus Björk har under flera år behandlat dataspelsberoende och har samlat 
sina tankar i boken Game over! från 2008. Boken är riktad till alla som kommer 
i kontakt med dem som spelar dataspel, problematiskt eller inte, för att de bättre 
ska kunna förstå spelandet. Björk (2008:21-26) pekar på de huvudsakliga 
motivationsfaktorer som driver människor att spela dataspel. En av dessa är den 
sociala dimensionen (2008:22-24), vilken författaren menar underskattas av 
föräldrar och andra utomstående. För dessa ser det ut som att dataspelaren sitter 
själv på sitt rum, medan denne i själva verket håller kontakten med dussintals 
andra över hela världen. Björk framhåller speciellt onlinespel och World of 
Warcraft som innehållandes denna sociala lockelse (Björk 2008:22-24). En 
annan faktor han menar är speciellt viktig som drivkraft bakom spelandet är vad 
han kallar dissociation (2008:25-26). Begreppet betyder enligt Björk i detta 
sammanhang att dataspelaren på gott och ont försöker fly verkligheten under 
den tid som denne spelar (2008:25-26). Likt denna uppsats vill Björk i boken 
inte använda begreppet ”dataspelsberoende” (2008:35-41). Han menar att det 
inte är produktivt att stämpla någon som beroende i dataspelssammanhang, 
speciellt inte unga individer. Författaren tar i boken hjälp från en person som 
tidigare haft ett problematiskt spelande (Björk 2008:37-39). På så sätt framhålls 
speciellt en metod för att bryta problematiken, nämligen att de anhöriga på olika 
sätt begränsar speltiden. Senare i boken poängterar Björk (2008:61) att ett 
problematiskt MMORPG-spelande ofta upptar stora delar av spelarens tid. Han 
understryker att spelandet i dylika fall kan liknas vid ett jobb, där dataspelaren 
lägger ner uppåt åtta timmar om dagen enligt ett fast schema (Björk 2008:61). 
Vidare menar Björk att MMORPG-spel på sätt och vis formar spelarens identitet 
då denne kan välja utseende och karriär betydligt friare i spelet än i verkligheten 
(2008:64-65). Barn och ungdomar i synnerhet har ett sådant behov av att forma 
en identitet anser han.  
 
I Mats Bruns bok När livet blir ett spel (2005) har författaren  intervjuat en rad 
personer som själva ansett sig vara dataspelsberoende, behandlare och forskare. 
Dessutom har Brun i samband med boken genomfört en undersökning bland 
unga tjejer och killar (11-16 år) där det framkommit en del skillnader i deras 
spelande. Bland killarna var det endast 1% som aldrig spelade dataspel, medan 
den tiodubbla siffran gällde för tjejer (2005:28). Noterbart är att dataspelande 
ändå är något som 90% av tjejerna spelar, och i princip alla killar. 6% av tjejerna 
och killarna spelar mer än 5 timmar varje dag, och 77% av respondenterna 
uppgav att de kände någon som de anser spelar för mycket (Brun 2005:28). I en 
något mindre undersökning med skolpersonal framkom att 84% ansåg att 
dataspelande orsakar problem för ungdomarna i skolan (2005:32-33). Intressant 
att notera i den undersökningen var att lärarna nämnde att dessa problem kunde 
omfatta trötthet (på grund av för mycket spelande), koncentrationssvårigheter 
och en snedvriden bild av kön. I en intervju med en professor i etnologi vid 
namn Åke Daun (Brun 2005:71-72) framkom även att dataspelen kan påverka 
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spelarens värderingar. Detta var dock långt ifrån givet utan Daun menade att det 
är många faktorer och framför allt spelarens egna förutsättningar som påverkar. 
Slutligen har Brun (2005:100-108) intervjuat  behandlaren och författaren 
Magnus Björk som bland annat sysslar med dataspelsproblematik. Denne ger en 
del råd och tips kring hur anhöriga kan hjälpa någon som har ett problematiskt 
spelande, och berättar kortfattat om den kognitivt beteendevetenskapliga metod 
han använt. 
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Teorianknytning 
 
Socialkonstruktionismen 
 
Den övergripande teori som används i uppsatsen är socialkonstruktionismen 
enligt Loseke (2003).  Med denna utgångspunkt blir det intressant hur ett socialt 
problem uppfattas och på så sätt konstrueras, snarare än dess mätbara 
konsekvenser. Loseke (2003:6-7) poängterar att ett socialt problem enbart blir 
ett sådant i den mån det konstrueras som ett av tillräckligt många och tillräckligt 
inflytelserika personer. Sociala problem har alltså ingen objektiv existens enligt 
Loseke (2003:7-10) utan finns enbart i den mån och i den form som det 
uppfattas av olika människor. Följaktligen får olika sociala problem olika 
innebörder för olika människor (Loseke 2003:7-10). Med Losekes (2003) 
formulering har det alltså inte konstruerats som ett socialt problem tidigare, utan 
det har nu skett då antalet oroade föräldrar och makthavare nått en tillräcklig 
mängd. I uppsatsstudien undersöker jag hur personer som genomgått behandling 
för ett problematiskt spelande själva uppfattar dess olika aspekter. Det är mest 
intressant ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv enligt min mening. 
 
Beroende 
 
När det gäller beroende och problematiskt spelande utgår jag från Lance Dodes 
bok The Heart of Addiction (2002). Dodes är inte uttalad socialkonstruktionist 
och försöker inte uttala sig specifikt om hur olika fenomen konstrueras. Däremot 
är hans teori om beroende ett ifrågasättande av hur begreppet beroende används 
(Dodes 2002:91-93) och rimmar därför väl med uppsatsens 
socialkonstruktionistiska ansats. 
 
Hur beroende fungerar rent konkret enligt Dodes (2002:4-7) kommer inte att 
användas som utgångspunkt för den här uppsatsen. Trots det presenterar jag den 
kortfattat här för att de bitar som faktiskt använts lättare ska kunna förstås. 
Lance Dodes teori boken igenom är att varje beroende grundar sig på en känsla 
av hjälplöshet hos individen (2002:4). Denna hjälplöshet leder sedan individen 
till att känna en ilska och ett behov av att handla, vilket inte är möjligt i den 
hjälplösa situation som denne för närvarande befinner sig i (Dodes 2002:5). Så 
istället för att agera på det omöjliga sätt individen skulle vilja väljer denne ett 
substitut som blir objektet för dennes beroende (2002:6). Dodes understryker att 
beroendehandlingar då är ett medvetet val individen gör för att få utlopp för sitt 
behov av agerande (2002:7). När det gäller behandling ger han inga handfasta 
råd och tips. Däremot ringar Dodes (2002:22-25) in förståelse för vad som till att 
börja med sätter igång beroendet som det mest centrala för att någon ska kunna 
bryta ett beroendebeteende. Enligt honom kan en person med ett beroende då 
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lättare se i förväg när den är på väg att återfalla och varför, vilket underlättar ett 
medvetet val att inte utföra handlingen (2002:22-25).  
 
Dodes menar att begreppet ”beroende” urvattnats på grund av frekvent 
användande om allehanda aktiviteter, tv-serier och maträtter (2002:91-93). 
Dessutom antyder det att ett objekt till sin natur är beroendeframkallande, vilket 
enligt Dodes inte är fallet (2002:91-93). Han menar att även droger och andra 
kemiska substanser som faktiskt är fysiskt beroendeframkallande inte har 
makten att skapa ett psykiskt beroende hos användaren även om det underlättar 
ett sådant (Dodes 2002:91-93). Enligt honom har förvisso olika objekt och 
aktiviteter mer eller mindre tilldragande kvaliteter som potentiellt kan orsaka ett 
beroende hos individer. Egentligen beror det hela dock på individen själv och 
dennes psykiska och sociala förutsättningar anser Dodes (2002:92). 
Sammantaget problematiserar Dodes (2002:91-93) hur vi uppfattar 
beroendeproblematik och hur skadlig en sådan stämpel är för en individ. Med 
egna begrepp och med en ansats som inte är uttalat socialkonstruktionistisk är 
åtminstone delar av hans bok (till exempel 2002:91-102) menade att reda ut 
konstruktionen av ”beroende”. Han försöker inte förneka existensen av kemiskt 
beroende men vill särskilja det från vad han kallar ett ”riktigt beroende” 
(2002:77). Detta innebär att individen är psykiskt beroende av en viss handling 
eller substans (2002:69-70) och kan också innehålla ett kemiskt beroende. Enligt 
Dodes (2002:72-73) blir dock långt ifrån alla som har ett kemiskt beroende 
psykiskt beroende.   
 
Förutom användandet av begreppet beroende kritiserar Dodes (2002:93-102) 
även vad han kallar ”myter om beroende”. Dessa är allmänt accepterade (och 
därmed socialt konstruerade) sanningar om hur ett beroende fungerar och kan 
motverkas. Dodes slår hål på ett antal av dessa konstruktioner, till att börja med 
att den beroende måste nå botten för att må bättre (2002:93-94). Han poängterar 
att ”botten” är subjektiv och att det inte är möjligt för någon att veta med 
säkerhet at det inte kan bli värre än det är just för stunden. Dessutom pekar 
Dodes (2002:94-95) på det orimliga i att de som är beroende skulle vara 
självdestruktiva i grunden, eftersom de generellt sett skapat beroendet just för att 
undslippa en mer destruktiv handling. Enligt Dodes är det alltså tvärtom: 
personer med ett beroende försöker måna om sig själv snarare än att skada sig 
själva. Ytterligare ett exempel på en myt han vill slå hål på är att förnekelse 
enbart är ett tecken på att den beroende inte kan uppfatta verkligheten på ett 
korrekt sätt (Dodes 2002:102). Dodes menar istället att de personer med ett för 
utomstående klart beroende inte vill kalla sig ”alkoholist” eller 
”spelmissbrukare”. Enligt honom har dessa begrepp konstruerats till att få en så 
negativ och hjälplös klang att många personer som har ett beroende in i det sista 
vill undvika en sådan stämpel (Dodes 2002:102). Något Dodes däremot upptäckt 
är att en enkel omformulering av frågan ofta ger ett positivt svar. Istället för att 
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fråga om en person är beroende brukar Dodes själv i sin praktik fråga om denne 
har ett beroende, något personerna ofta lättare kan acceptera (2002:102).  
 
Något som kan förvärra och befästa ett problematiskt användande är enligt 
Dodes (2002:106) vanans makt. Om en person under en längre tid haft en daglig 
rutin som innehåller en problematisk handling kan det bli synnerligen svårt att 
ändra på beteendet enligt honom. Dodes (2002:106) pekar även på att vanan kan 
ge ett omedvetet beteende, där till exempel en person som alltid brukat röka och 
dricka kaffe även efter att ha slutat röka sträcker sig efter cigaretterna när denne 
dricker kaffe. Även grupptryck kan enligt Dodes (2002:106-107) få någon att 
börja med ett problematiskt användande och dessutom vidmakthålla det senare. 
Då till exempel någon närstående även de har ett problematiskt användande har 
personen i fråga svårare både att sluta och att inte börja. Något Dodes 
(2002:106-107) poängterar särskilt är att grupptrycket också kan förekomma i 
större grupper där det problematiska användandet är norm.  
 
Boken igenom tar Dodes upp allehanda fiktiva fall vilka från början baserats på 
riktiga klienter han behandlat som psykolog. Ett av dessa verkar vara en man 
som varit beroende av MMORPG-spel (Dodes 2002:117-119), men då 
författaren beskriver spelen så vagt är det oklart exakt vilken genre det rör sig 
om. Bokens Charlie (2002:117-119) påminner om de individer som haft ett 
problematiskt spelande som beskrivs i den tidigare forskningen och bakgrunden. 
Charlie spelar krigsspel över internet och missar på så sätt flera deadlines och 
får problem i sitt yrkesliv och lider av sömnbrist (2002:118). Privat tillbringar 
han all tid framför datorn eller med att planera hur han ska spela nästa gång, så 
hans sociala liv är obefintligt (2002:118). Dodes poängterar att Charlie av 
bakomliggande orsaker valt just dessa spel som fokus för sitt beroende 
(2002:119). Det är alltså inte spelen i sig som är beroendeframkallande enligt 
Dodes, men de är speciellt lämpade för att verka attraktiva för vissa personer 
(2002:119). För personer som likt Charlie är på jakt efter något att bli beroende 
av kan spelet då lättare uppfylla detta än andra fenomen (2002:119).  
 
Genus 
 
Som utgångspunkt för genusaspekter i MMORPG-spel använder jag Elvin-
Nowaks & Thomssons (2008) bok Att göra kön. I den framhåller de att kön inte 
är något vi bara ”är” av naturen, utan något som till stor del konstrueras och 
omkonstrueras hela tiden i våra relationer till andra (Thomsson 2008:15-21). I 
denna uppsats kommer jag att använda begreppet ”genus” istället för kön enligt 
Hirdmans (1988:115-116) definitionen. Elvin-Nowak & Thomsson (2008:15-
21) menar att dessa genuskonstruktioner är något vi människor omöjligt kan 
bortse ifrån utan de påverkar oss medvetet och omedvetet dygnets alla timmar, 
året om. En logisk följd av denna ansats är män och kvinnor bedöms utifrån 
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olika normer, vilka sätter upp rättigheter och skyldigheter för de socialt 
konstruerade könen (Thomsson 2008:29-31). Rent historiskt har då kvinnan 
konstruerats med de motsatta och svagare attribut som det manliga könet inte 
velat tillskriva sig (Thomsson 2008:32).  
 
Ytterligare en utgångspunkt för uppsatsen är Yvonne Hirdmans teori om 
genussystemet (1988). Enligt henne är genussystemet ett komplext nätverk av 
fenomen som tillsammans skapar en uppdelning i två skilda genus som inte kan 
eller får blandas (Hirdman 1988:116-117). Systemet upprätthålls av både män 
och kvinnor på olika nivåer, samt av individer, grupper och samhällsstrukturer 
(Hirdman 1988:116-117). Män och kvinnor hålls för olika och det anses 
förkastligt att blanda ihop de två, och därmed får inte kvinnor bete sig manligt 
och vice versa (Hirdman 1988:116-117). Denna för genussystemet bärande 
tanke stöds av en annan som uttrycker att män är den norm kvinnor bedöms efter 
(Hirdman 1988:117). Kvinnor och kvinnlighet konstrueras därmed ständigt i 
relation till män och en manlighet som de inte kan eller ens får efterhärma för 
väl enligt Hirdman (1988:116-119). Hon betonar att det är ointressant och 
omöjligt att utröna varför uppdelningen uppstått från början (Hirdman 
1988:116-117). Däremot understryker hon vikten av att inse att den bygger på 
människans behov av att kategorisera fenomen och andra människor för att 
skapa mening i tillvaron (Hirdman 1988:118-119). Genussystemet finns således 
där på gott och ont, och återskapar ständigt sig självt menar Hirdman (1988:129-
130). Det går inte att förneka eller bryta systemet, men exakt hur genus 
konstrueras kan förändras (Hirdman 1988:129-130).  
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Metod  
 

Datainsamlingsmetod 
 
I denna uppsats har en kvalitativ metod använts. Anledningen till detta var först 
och främst att det är en lämplig metod att använda inom studiet av sociala 
problem och liknande fenomen enligt Kvale (1997:15-17). Kvale poängterar 
forskningsintervjuns företräden och starka position inom humanvetenskaperna, 
dit sociala problem som problematiskt spelande lämpligen bör placeras. En 
kvalitativ ansats rimmar även väl med uppsatsens teoretiska grund i 
socialkonstruktionismen.  
Uppsatsens datainsamlingsmetod var kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer är 
samtal mellan en forskare och en respondent där syftet för forskaren är att få 
beskrivningar av det ämne denne vill studera (Kvale 1997:13-15). Intervjuerna 
genomförs systematiskt utan att likt den kvantitativa intervjun styras helt av 
förutbestämda frågor (Kvale 1997:11-17). Genom att använda en intervjuguide 
bestående av olika teman och förslag till frågor eftersträvade jag en så fri 
intervjusituation som möjligt. Intervjuguiden (se bilaga 1) är uppdelad i fyra 
teman utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Varje tema har försetts med 
förslag till frågor, vilka jag under intervjuerna använde som utgångspunkt men 
inte följde strikt.  En fördel med den semistrukturerade intervjuguiden (Kvale 
1997:121-123) var möjligheten att kunna leda in respondenterna på de 
ämnesområden jag vill utforska hur och när det behövs. Kvalitativa intervjuer 
(Liamputtong & Ezzy 2006:54-58) är det mest lämpliga sättet att nå den 
kunskap jag strävar efter, alltså respondenternas uppfattning av olika fenomen.  
 
Urval 
 
Urvalet av respondenter gjordes i den här uppsatsen enligt vad Liamputtong & 
Ezzy (2006:46-48) betecknar som ett kriterieurval. Ett sådant urval innebär att 
ett eller flera kriterier väljs ut för att på bästa sätt få fram respondenter som kan 
hjälpa till att besvara forskningsfrågorna (Liamputtong & Ezzy 2006:47). 
Genom kriterier valda för att besvara forskningsfrågorna och i samstämmighet 
med metodiken fick jag fram ett rikt och relevant empiriskt material 
(Liamputtong & Ezzy 2006:47). 
 
 De kriterier jag valde att utgå ifrån var: 
 

• Respondenterna ska ha haft ett problematiskt spelande. Då uppsatsen 
bygger på att respondenterna delar med sig av sina erfarenheter är det 
viktigt att de själva säger sig ha haft sådan problematik. Genom deras 
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erfarenheter av problematiken blir de en relevant kunskapskälla för 
besvarandet av mina forskningsfrågor. 

• Respondenterna ska ha spelat MMORPG-spel. Eftersom jag valt att 
inrikta uppsatsen speciellt mot den här typen av dataspel krävs det att 
respondenterna spelat dessa för att forskningsfrågorna ska kunna 
besvaras. För denna uppsats syfte har jag valt att betrakta MUD som en 
godtagbar genre tillsammans med MMORPG-spel.  

• Respondenterna ska ha genomgått behandling för sitt problematiska 
spelande. På så sätt kan de ge relevant information både om det 
problematiska spelandet samt hur det kan behandlas. Ur en etisk 
synvinkel är de dessutom mer lämpade att intervjua än de med pågående 
problem då de har problematiken bakom sig.  

• Respondenterna ska delta i studien av egen fri vilja. I studien har jag 
eftersträvat ett så fylligt material som möjligt, vilket enbart möjliggjorts 
genom frivilliga respondenter. En motvillig respondent skulle inte ha gett 
någon givande djupintervju. 

 
Respondenternas kön var inget kriterium som jag använde för att avgöra om 
respondenterna kunde ingå i studien. Alla respondenter som slutligen deltog i 
studien var av manligt kön. Det hade å ena sidan varit intressant att ha en 
könsmässigt heterogen grupp av respondenter, i synnerhet ur ett 
genusperspektiv. Å andra sidan är problemområdet enligt avsnittet ”Tidigare 
forskning” i stor mån mansdominerad när det gäller antalet spelare. En 
respondentgrupp bestående av uteslutande män är således förhållandevis 
representativ för problemområdet i stort.  

 
Tillvägagångssätt 
 
Under studiens gång genomfördes tre intervjuer med respondenter vilka valts 
utifrån mitt kritierieurval. Intervjuerna varierade i tid men var vardera ungefär 
en timme långa. De genomfördes på en för respondenterna bekant plats för att 
minimera påverkan från en okänd omgivning. Två av intervjuerna tog plats i 
samma rum, medan den tredje genomfördes i ett annat rum i samma byggnad. 
Varje intervju inleddes med småprat och fika för att avdramatisera 
intervjusituationen. Innan själva intervjun påbörjades överlämnade jag mitt 
missivbrev (se bilaga 2) och gick igenom studiens syfte och förutsättningar med 
respondenten. Enligt Kvale (1997:118-119) är det viktigt att klart och tydligt gå 
igenom dylika frågor innan intervjutillfället så att respondenten är på det klara 
med vad han eller hon deltar i för sorts studie. Det kan även ge respondenten en 
chans att fråga om saker kring intervjun som annars inte skulle ha kommit upp 
(Kvale 1997:118-119). I missivbrevet kunde respondenten läsa att jag med 
dennes välsignelse ville spela in samtalet med bandspelare, vilket jag även 
muntligen frågade om vid intervjutillfället. Alla respondenter godtog att 
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intervjun spelades in. Vid en intervju användes en digital bandspelare och vid de 
två andra både en analog bandspelare och en digital bandspelare. Anledningen 
till de olika inspelningsutrustningarna var att den först använda apparaturen 
under två andra intervjutillfällen inte fanns tillgänglig. Under intervjun använde 
jag mig av en semistrukturerad intervjuguide, vilken presenteras i sin helhet i 
bilaga 1. Jag använde intervjuguiden som utgångspunkt och lät respondenterna 
berätta så fritt som möjligt utifrån de teman jag valt. Först och främst sökte jag 
ställa följdfrågor till det de berättat för att få så fylliga berättelser som möjligt 
kring varje tema.  
Efter intervjutillfället erbjöd jag mig att meddela intresserade respondenter om 
studiens resultat, vilket en del av dem ville veta mer om. Genom anonyma 
kontaktuppgifter lämnade jag sedan transkriberade intervjuer till respondenterna 
för godkännande. Två av respondenterna fick således möjlighet att korrigera 
eventuella felaktigheter i materialet redan innan analysen. Den tredje 
respondenten var intresserad av studiens resultat och ville således inte se över 
transkriptionen. På så sätt hoppas jag ha minimerat antalet felaktigheter och 
misstolkningar i det empiriska materialet.  
 
Innan studien påbörjades bedömde jag tre respondenter som det minimala 
antalet för att få fram tillräckligt material för uppsatsen. Kvale (1997:98) uppger 
också tre som ett hållbart lägsta antal respondenter. Uppsatsen gör inga anspråk 
på att vara generaliserbar genom ett statistiskt hållbart och stort urval (Kvale 
1997:97). Däremot skulle enbart en eller två intervjuer ge ett alltför litet 
empiriskt material att utgå ifrån (Kvale 1997:97-99). En enskild respondent 
skulle då kunna forma hela studien på ett sätt som inte är möjligt med tre eller 
fler sådana.  

Det maximala antalet respondenter var fem enligt min preliminära 
bedömning. Uppsatsen var begränsad både vad gäller tid och resurser, en faktor 
som inte går att bortse ifrån enligt Kvale (1997:99). Fler än fem respondenter 
hade inneburit en så stor tidsåtgång till transkribering att den övriga uppsatsen 
hade blivit lidande enligt min bedömning. I linje med min kvalitativa ansats (se 
”Datainsamlingsmetod”) var det heller inte antalet intervjuer eller mängden 
material som var avgörande. Min förhoppning var att genom väl valda 
respondenter kunna nå ett tillräckligt rikt empiriskt material för att kunna 
genomföra en hermeneutiskt narrativ analys (se ”Analysmetod”).  

Till syvende og sist var tre respondenter som stämde in på mitt 
kriterieurval tillgängliga. Ytterligare respondenter som stämde in på flera men 
inte alla kriterier anmälde sitt intresse men jag valde att inte genomföra 
intervjuer med dessa av två anledningar. Först och främst ville jag inte grumla 
källmaterialet och behöva analysera det på olika sätt. Dessutom gav de tre 
intervjuer jag redan genomfört ett så rikt material att ytterligare intervjuer inte 
var nödvändiga enligt min mening.  
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I transkriptionen togs pauser, felsägningar och hummanden med för att få ett så 
korrekt material som möjligt (se ”Analysmetod” för ytterligare information). I 
uppsatsen presenteras dock excerpterna i en mer lättläst form utan att 
berättelserna på något sätt ändras. Framför allt har de inlägg och hummanden 
intervjuaren bidragit med tagits bort där de inte befunnits vara relevanta för 
berättelserna. Intervjuarens frågor har tagits med där de bedömts vara 
intressanta, men huvudsakligen har jag försökt belysa respondenternas 
berättelser och tankar i sin helhet. För att på bästa sätt kunna presentera dessa 
kommer förhållandevis långa excerpter att medtas, eftersom det är en förståelse 
av hela berättelsen som eftersträvas.  Av respondenternas svar återges det mesta 
förutom hummanden, upprepningar, ”eh”-ljud och liknande. Anledningen till det 
här urvalet är att det är en förståelse för respondenternas uppfattning som varit 
studiens syfte, och inte hur de berättat om den.  
 
Noterbart är även att excerpterna inte kommer att tillskrivas någon enskild 
respondent, utan presenteras anonymt. Anledningen är att konfidentialitetskravet 
enligt min mening äventyras om en så detaljerad berättelse presenteras i sin 
helhet. Personliga detaljer i berättelserna har även ändrats för att ytterligare 
säkerställa anonymitet för respondenterna. De tre respondenterna var av manligt 
kön och benämns i texten som ”han”, ”respondenten” eller ”denne” för att uppnå 
språklig variation. I de fall där excerpten enbart är vad respondenten sagts 
utmärks stycket med citattecken. Om både intervjuaren och respondentens citat 
ingår i excerpten märks de ut med ”G” respektive ”R”.  
 
Analysen genomfördes enligt beskrivningarna av analysmetod och 
tolkningsmetod nedan. Rent praktiskt gick det till så att jag använde 
meningskoncentreringens olika steg för att göra materialet mer hanterbart och 
dela upp det efter teman. Uppdelningen skedde utifrån de berättelser som jag 
med hjälp av analysmetoden lyckades avgränsa i materialet. Enligt studiens 
hermeneutiska ansats sökte jag sedan efter att nå en förståelse för ämnet genom 
att se både till de enskilda berättelserna och till den helhet som vuxit fram. 
Slutligen samlade jag egna tankar och reflektioner under stycket ”Egen 
diskussion”.  
 
 
Analysmetod 
 
Den övergripande analysmetod som användes i uppsatsen var den hermeneutiskt 
narrativa (Skott 2004:9-10). En hermeneutisk ansats innebär att forskaren 
försöker få fram meningen ur en text eller en intervju och tolka denna (Kvale 
1997:50-53). Centralt blir då författarens egen förförståelse som avgör hur 
denne kommer att förstå materialet (Skott 2004:9, 65-70, Kvale 1997:52). 
Ytterligare en central faktor i en hermeneutisk analys är att ständigt växla mellan 
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delar och helhet i enlighet med den hermeneutiska cirkeln (Kvale 1997:50-53). 
Genom att på så sätt både ta hänsyn till intervjuns skilda delar och dess 
sammantagna helhet uppnår forskaren en bättre förståelse för materialet än om 
enbart en av dessa skulle vara i fokus. Växlingen ska, som ordet ”cirkel” 
antyder, göras fortlöpande och upprepade gånger för bästa möjliga förståelse 
(Kvale 1997:50-53). Den hermeneutiska tolkningen avslutas först när en 
mättnad i materialet uppstår, där ett sammanhang utan motsägelser kan skönjas i 
texten (Kvale 1997:51). Ytterligare en viktig faktor i en hermeneutisk analys är 
enligt Kvale (1997:52) att forskaren har goda förkunskaper om ämnet. Det 
narrativa perspektivet å andra sidan fokuserar på själva berättelsen i till exempel 
en intervju, och belyser omständigheterna kring intervjun samt hur berättelsen 
framkommit (Skott 2004:9). Det narrativa perspektivet försöker också, likt det 
hermeneutiska, nå en förståelse för fenomen vilket gör att de två är särskilt 
lämpliga att använda ihop (Skott 2004:40-41). Skott poängterar särskilt att det 
narrativa perspektivet både går att använda för att analysera en berättelse i sig 
samt för att få svar på en specifik forskningsfråga.  
 
Larsson, Sjöblom & Lilja (2008:32) framhåller att berättelsebegreppet i narrativ 
forskning har en bred innebörd. Denna kan beskrivas som berättarens subjektiva 
redogörelse för ett händelseförlopp. Författarna pekar även på att narrativa 
berättelser alltid har en poäng som berättaren vill förmedla till lyssnaren 
(Larsson, Sjöblom & Lilja 2008:32). Poängen är således ett sorts budskap som 
berättaren med hjälp av dramatik och betoningar försöker få fram. Ofta skapas 
dessa berättelser av intervjupersonen utifrån tid och rum eller teman och 
episoder, vilket ger struktur åt framställningarna (Kohler Riessman 2008:61). 
Att en narrativ analys aldrig strävar efter objektivitet påpekas särskilt av Kohler 
Riessman (2008:57). Istället bör forskaren eftersträva att ha en bestämd och klart 
redogjord utgångspunkt och förförståelse enligt henne. Därmed kan läsaren lätt 
se över vad som kan ha påverkat analysen av det empiriska materialet.  
 
Syftet med uppsatsen var att få fram respondenternas förståelse för och 
konstruktioner av det problematiska spelandets olika aspekter. Både 
hermeneutisk och narrativ analys lämpar sig väl för att genom tolkning och 
analys få fram respondenternas uppfattningar och berättelser med hänsyn till 
samtalets kontext (Kvale 1997:50-53, Larsson, Sjöblom & Lilja 2008:31-35). 
Därmed passade det bra in att komplettera en hermeneutisk tematisering och 
tolkning av själva texten med en narrativ analys av intervjuns förutsättningar. Ett 
viktigt krav för att kunna göra en hermeneutisk tolkning enligt Kvale (1997:52) 
är goda förkunskaper i ämnet. Jag anser mig besitta dessa genom tidigare 
erfarenheter, vilket varit till stor hjälp för att inte säga en förutsättning under 
studiens gång. För mer information om detta se stycket ”Förförståelse”. Under 
analysen följde jag ovan nämnda riktlinjer för en hermeneutisk analys. Därmed 
tolkade jag berättelserna genom att både ta hänsyn till varje enskild delberättelse 
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och den större övergripande berättelsen i varje intervju (Kvale 1997:50-53). 
Växlingen skedde till dess att jag ansåg att en fullgod tolkning utan logiska 
motsägelser uppnåtts (Kvale 1997:51).  
 
En narrativ analys av materialet gav möjligheter att tematisera respondenternas 
berättelser. Det passar väl för att undersöka livshändelser såsom ett 
problematiskt spelande och vägen ut ur det (Hydén 2008:121-122). Att söka 
berättelser specifikt i materialet gjorde materialet enligt min åsikt fylligare och 
mer överskådligt. De berättelser jag sökte efter var vad Hydén (2008:121-124) 
med Labovs terminologi kallar personliga upplevelseberättelser. En personlig 
upplevelseberättelse innebär en berättelse som skildrar någon viktig händelse i 
berättarens liv (Hydén 2008:121-124). Enligt Hydén (2008:124) är dessa 
speciellt lämpade att använda då forskaren vill analysera händelser med särskild 
betydelse för respondenten. Jag ville även lyfta fram generella tankar och 
funderingar kring ämnesområdena som respondenterna delade med sig av vid 
sidan av personliga berättelser. Utifrån min semistrukturerade intervjuguide var 
materialet åtminstone delvis tematiserat från början, men många berättelser 
uppkom i kronologisk ordning under intervjuernas gång. Under analysarbetet 
avgränsade jag berättelserna från varandra och omkringliggande meningar 
genom att söka efter introduktions- och avslutningsfraser (Kohler Riessman 
2008:61-62) samt naturliga avslut och pauser då ämnet bytts. Då mitt intresse 
var hur respondenterna konstruerar och upplever vissa begrepp analyserade jag 
inte hummanden, felsägningar och betoningar. (Kohler Riessman 2008:62). 
Däremot antecknades sådant i transkriptionen för att säkerställa att materialet 
inte misstolkades i brist på dessa.  
 
De båda perspektiven går även bra att sammanfoga med den 
socialkonstruktivistiska teori som ligger till grund för uppsatsen enligt Skott 
(2004:86).  
 
Tolkningsmetod 
 
Den tolkningsmetod jag valde att använda var den ursprungligen 
fenomenologiska meningskoncentreringen (Kvale 1997:174-178). Kvale 
(1997:178) framhåller att den även med fördel kan användas inom kvalitativa 
studier med annat än fenomenologisk grund. Metoden innebär att texten 
bearbetas i fem steg (Kvale 1997:177): först och främst läser forskaren igenom 
texten grundligt för att bilda sig en uppfattning om dess helhet. Steg två är att 
forskaren avgränsar textens olika delar genom att leta efter meningsenheter som 
redan finns naturligt i texten. Tredje steget innebär att forskaren lyfter fram de 
teman som dominerar varje meningsenhet utifrån vad denne tror att 
respondenten avsett att förmedla. I det fjärde steget frågar sig forskaren vad 
varje meningsenhet kan ge för relevant information till de forskningsfrågor som 
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styr studien. Slutligen görs i det femte steget en form av sammanfattning där de 
teman som lyfts fram ur meningsenheterna vävs ihop till en deskriptiv utsaga 
(Kvale 1997:177).  
 
I denna studie anpassade jag meningskoncentreringen efter den hermeneutiska 
och narrativa analysmetoden. Avgränsningen i meningsenheter (Kvale 
1997:177) enligt steg två innebar således en avgränsning av de många olika 
berättelser (Hydén 2008:121-124) som utgjort intervjun i sin helhet. 
Tematiseringen enligt steg tre (Kvale 1997:177) har använts för att göra 
materialet mer överskådligt utan att skära bort berättelsernas ursprungliga form. 
Alltså har jag snarare förkortat redan befintliga berättelser till en mer lättläst 
form än att plocka ut enstaka meningar. Frågorna enligt det fjärde steget (Kvale 
1997:177) har använts för att avgöra varje berättelses relevans för studiens 
forskningsfrågor. Slutligen ordnade jag enligt det femte steget (Kvale 1997:177) 
berättelserna som framkommit i varje intervju efter studiens teman: 
problematiskt spelande, social dimension, behandling och genus. På så sätt växte 
en mer övergripande berättelse om varje respondent fram. Denna övergripande 
berättelse presenteras dock inte i själva uppsatsen av anonymitetsskäl med tanke 
på det låga antalet respondenter. Istället har dessa större berättelser använts som 
en hjälp att förstå de enskilda delarna bättre, i linje med den hermeneutiska 
cirkeln (Kvale 1997:50-53). 
 
Etik 
 
Nedan går jag igenom hur uppsatsstudien förhåller sig till Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer för human- och samhällsvetenskap (URL 10). Avslutningsvis tar 
jag även upp tänkbara etiska dilemman och överväganden.  
 
Informationskravet (URL 10) innebär att forskaren måste upplysa respondenten 
om studiens förutsättningar och all annan information rörande denna som kan 
påverka dennes medverkan. Respondenten ska även informeras om sin rätt att 
när som helst avbryta intervjun. Under min studie upplystes respondenterna om 
studiens syfte då de tillfrågades om deltagande. Innan intervjun genomfördes 
upprepades informationen muntligen och missivbrevet (se bilaga 2) 
överlämnades, för att säkerställa att informationen gått fram. 
 
Samtyckeskravet (URL 10) betyder att respondenten deltar frivilligt i studien 
och när som helst kan avbryta sin medverkan och få det material denne bidragit 
med raderat. Som ovan nämnts gav jag i förväg och vid intervjutillfället 
respondenterna möjlighet att avbryta intervjun. I missivbrevet framgick 
kontaktinformation så att respondenterna i efterhand kunde kontakta mig och dra 
sig ur studien.  
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Konfidentialitetskravet (URL 10) stadgar att respondenternas anonymitet ska 
säkras i varje led av undersökningen, samt att materialet senare ska 
anonymiseras och förvaras säkert. Jag har i den här uppsatsen av etiska skäl inte 
berättat i detalj hur jag fått kontakt med respondenterna. I resultatet och 
analysen anges inte vilken respondent som gett upphov till vilket citat. Det är ett 
medvetet val jag gjort efter etiska överväganden, då det på grund av det ringa 
antalet respondenter skulle kunna vara lättare att identifiera dessa om deras 
berättelser presenterades mer sammanhängande. Då min ansats är hermeneutisk-
narrativ så är det dessutom berättelserna och inte berättaren som är fokus för 
uppsatsen. Jag har inte någon gång under uppsatsarbetet frågat efter eller 
antecknat respondenternas efternamn eller andra kontaktuppgifter. Däremot har 
vissa respondenter uttryckt en önskan att se slutresultatet, och därför har jag fått 
anonyma e-mailadresser till dessa. Materialet har anonymiserats och förvarats på 
säkra platser.  
 
Slutligen slår nyttjandekravet (URL 10) fast att det insamlade materialet endast 
får användas för det forskningssyfte som uppgivits vid intervjun. Det material 
som framkom under uppsatsarbetet användes i linje med detta krav enbart till 
uppsatsen.  
 
Det främsta etiska dilemmat för denna studie var att problemområdet för 
närvarande är så förhållandevis litet och outforskat. Därmed kan varje detalj om 
hur jag tagit kontakt med respondenter potentiellt riskera respondenternas rätt 
till anonymitet. Då någon som är insatt i problemområdet lättare skulle kunna 
identifiera åtminstone delar av respondenternas identitet låter jag stora delar av 
hur urvalet gjorts konkret vara osagt. Utan att bryta mot ovanstående etiska 
ståndpunkt kan urvalet sägas ha styrts av studiens kriterier och inte av 
bekvämlighetsurval. Med hjälp av de kriterier som jag nämnt under ”Urval” i 
metodkapitlet kan andra avgöra respondenternas lämplighet för studiens syfte. 
Genom att så detaljerat som möjligt redogöra för vilka kriterier som styrt urvalet 
anser jag även att uppsatsen uppfyller kravet på metodologisk akribi i kvalitativa 
studier.  
 
Ytterligare ett dilemma kan tänkas vara det etiskt riktiga i att intervjua personer 
som tidigare betraktat sig själva som beroende eller ha haft ett problematiskt 
användande. Jag har i intervjusituationen försökt minimera påfrestningen för 
respondenterna, vilket beskrivs mer detaljerat i stycket ”Tillvägagångssätt” i 
uppsatsens metodkapitel. Min förhoppning var att respondenternas frivilliga 
medverkan och att de fått berätta så fritt som möjligt om sina erfarenheter skulle 
underlätta i intervjusituationen. Även om jag under intervjutillfället ställde 
följdfrågor riktade jag dem inte mot vad som kunde uppfattas som speciellt 
känsliga områden. Respondenterna har även mangrant uppgett att de fortfarande 
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har kontakt med behandlare och skulle något problem uppkomma kan de få 
hjälp den vägen.  
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Förförståelse 
 

Dataspelande har varit ett av mina favoritintressen sedan jag första gången stötte 
på spel som Super Mario och NHL ’95 i mitten av 1990-talet. I takt med att min 
internetuppkoppling förbättrats har jag även fått möjlighet att prova på 
onlinespel. Genren MMORPG-spel var med sin fria karaktärsutveckling och 
dynamiska spelvärld något som tilltalade mig direkt. Sedan jag först beträdde 
det virtuella slagfältet i Dark Age of Camelot i början på 2000-talet har jag 
återvänt till genren för att pröva olika spel med jämna mellanrum, och jag spelar 
fortfarande MMORPG-spel ibland. 
 
Till en början rönte MMORPG-spelen föga uppmärksamhet och det 
problematiska spelande som sedermera kom att sammankopplas med genren var 
inget jag ägnade någon eftertanke. De första spelen erbjöd helt enkelt inte 
särskilt mycket att göra utöver social interaktion, så att spela mycket och på 
obekväma tider var inget som lockade vare sig mig eller särskilt många andra 
spelare. När World of Warcraft släpptes 2005 ändrades dock det, då utvecklarna 
Blizzard lyckats framställa ett MMORPG-spel med i princip ändlösa incitament 
för spelaren att spela. Då jag först prövade spelet såg jag förvisso ett av de mest 
välgjorda dataspel som gjorts och oöverträffade möjligheter att spela ihop med 
sina vänner, men även en hel del orosmoln på spelhimlen. Med i princip 
obegränsade resurser och en trogen, alltjämt växande användargrupp lyckades 
företaget med tiden utveckla spelet till något alltmer tidskrävande för dem som 
valde att spela på utvecklarnas villkor. I mina ögon var schemalagt spelande, 
timtals förberedande inför gruppuppgifter varje dag, dagliga uppdrag och ett 
ständigt uppdaterat belöningssystem inte något som berikade spelet utan 
fördärvade de spelare som ville ”klara av” det. Efter att ha sett alltför många 
medspelare försaka arbete, studier och umgängeskrets valde jag och en kollega 
att skriva en uppsats just om dataspelsproblematik år 2008. Vår ansats 
behandlade dataspelande överlag men föga överraskande för min del dök World 
of Warcraft och liknande spel upp som den största orsaken till problematiskt 
spelande.  
 
Just skrivandet av en annan uppsats inom ämnet (Einarsson & Södling 2008) 
och min utbildning som socionom har också format min förförståelse av ämnet. 
Jag anser problematiskt spelande därmed vara ett av många sociala problem i 
dagens samhälle och likt all beroendeproblematik som ytterst komplicerad. 
Några orsaker bakom beteendet och klara gränser för när en person är beroende 
över huvud taget är det enligt min förförståelse svårt att sluta sig till.  
 
Å andra sidan har jag även i form av någon med dataspel som hobby fått 
uppleva avigsidan med att ha ett intresse som är synnerligen bespottat. Stora 
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delar av media och många som inte själva spelar dataspel har enligt min 
erfarenhet en överdrivet negativ bild av dataspelande. Även om jag, som ovan 
antytts, ser problematiskt dataspelande som ett reellt och allvarligt socialt 
problem har jag inte funnit anledning till att kategoriskt fördöma dataspelande i 
sig och likna det vid droganvändande. Varken den tidigare forskning jag tagit 
del av eller resultatet från min förra uppsats (Einarsson & Södling 2008) pekar 
på att dataspelande skulle vara skadligt i sig.  
 
Ur ett genusperspektiv har jag i de flesta fall funnit dataspel av alla de slag vara 
särdeles både kvinno- och mansförnedrande. De manliga karaktärerna uppvisar 
enligt min förförståelse någon form av bredd mellan muskulösa hjältar, slanka 
hjälpredor och krokryggade tänkare. Kvinnor däremot har jag erfarit presenteras 
i princip uteslutande som kurviga och anorektiska även i de dataspel där de har 
huvudrollerna. På senare tid har dock fler och fler spelutvecklare enligt min 
åsikt försökt åtgärda de skeva bilderna av könen i dataspel, men en stor del av 
marknaden är dock fortfarande ytterst stereotyp.  
 
Sammanfattningsvis är det min förförståelse av problemområdet att 
problematiskt dataspelande inte är något enkelt fenomen. Det är enligt min 
mening ett verkligt och alltmer utbrett problem som bör tas på största allvar, och 
spel som World of Warcraft förtjänar att granskas mer noggrant i det avseendet. 
Däremot är det min ståndpunkt att dataspelande kan vara en avkopplande och 
harmlös hobby för de flesta, och att en ökad förståelse av dataspelande både som 
hobby och problematik vore till nytta för samhället i stort. Gällande genus är det 
min förförståelse att båda könen men kvinnor speciellt presenteras på ett 
stereotypt och på gränsen till förnedrande i dataspel. Det finns dock undantag 
från denna regel och de blir allt fler.  
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Kritisk reflektion 
 

Nedan görs en kritisk reflektion kring uppsatsen utifrån Liamputtong & Ezzys 
(2006:32-34, 38-40) begrepp akribi (eng. ”rigour”), vilket motsvarar reliabilitet 
och validitet i kvalitativa studier. Jag har valt att använda akribi eftersom jag 
instämmer med Liamputtong & Ezzy (2006:32-34) i att det är ett mer 
användbart verktyg i kvalitativa studier än de kvantitativt grundade begreppen. 
Efter reflektionerna utifrån akribi görs ett antal mer allmänna reflektioner kring 
studien.   
 
Teoretisk akribi (Liamputtong & Ezzy 2006:38-39) innebär att studiens metod 
och medel ska stämma överens med studiens mål. Dessutom ska de argument 
och resonemang som görs i studien underbyggas logiskt och på ett konsekvent 
sätt (Liamputtong & Ezzy 2006:38-39). I denna uppsats har alla metodval styrts 
av studiens syfte för att både få fram ett relevant material och för att kunna 
analysera det på ett lämpligt sätt. Den kombinerat narrativa och hermeneutiska 
analysmetoden har gett möjlighet att få fram fylliga svar på studiens 
frågeställningar. Enligt min mening är de resonemang som förekommer logiskt 
uppbyggda, även om det är lätt hänt att delar av ett för författaren klart 
resonemang skrivs ut i sin helhet. Jag anser dock att dessa logiska luckor fyllts 
ut på ett fullgott sätt med hjälp av min handledare och andra som sett över 
uppsatsen. 
 
Genom att noggrant dokumentera studiens metodik uppfylls det krav på 
metodologisk akribi som Liamputtong & Ezzy (2006:39) har ställt upp. De 
metodologiska överväganden som görs ska beskrivas i studien och dessutom 
dess tillvägagångssätt (Liamputtong & Ezzy 2006:39). På så sätt kan andra 
bedöma studiens relevans och hur tillförlitlig den är. Jag har under ”Metod” gått 
igenom de verktyg som använts under uppsatsens gång. I viss mån har kravet på 
metodologisk akribi (Liamputtong & Ezzy 2006:39) fått stå tillbaka för etiska 
överväganden. Det är dock min mening att studiens metodik trots allt beskrivits 
på ett så utförligt sätt att andra kan bedöma dess relevans och tillförlitlighet.  
 
Studiers tolkningsakribi (Liamputtong & Ezzy 2006:39-40) bedöms utifrån hur 
väl forskaren har motiverat sina tolkningar. I kvalitativa studier är det viktigt att 
forskaren tolkar resultatet utifrån studieobjektens förutsättningar för att få fram 
en så bra tolkning som möjligt (Liamputtong & Ezzy 2006:39-40). Det är också 
viktigt att forskaren visar på konkreta citat från intervjuer och argumenterar 
logiskt för hur tolkningar av dessa sedan görs (Liamputtong & Ezzy 2006:39-40. 
I den här uppsatsen har jag valt att låta resultatsammanfattningen uppta en så 
stor del av hela uppsatsen som möjligt utan att det ska påverka läsbarheten 
negativt. På så sätt anser jag att andra bedömare både kan se exempel på hur det 
empiriska materialet sett ut och hur de tolkningar som gjorts grundats. Genom 
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att skilja på ”Resultat” och ”Analys och diskussion” hoppas jag också kunna 
skilja på presentationen av studiens resultat och den analys jag därefter gjort av 
det empiriska materialet.  

 
Initialt lutade jag åt att genomföra fokusgruppsintervjuer med olika kategorier 
av respondenter som på olika sätt kommit i kontakt med problematiskt spelande. 
Fokusgrupper bygger på att en grupp bestående av sex till tolv individer med en 
gemensam nämnare tillsammans diskuterar ett eller flera för studien relevanta 
ämnen (Liamputtong & Ezzy 2006:75-77). Gruppens sammansättning är tänkt 
att generera en ytterligare dimension om hur respondenterna talar om ämnet och 
på så sätt komplettera eller ersätta individuella intervjuer. Det framgick dock 
snart att jag skulle få svårt att få ihop ett tillräckligt antal respondenter inom 
varje kategori. 
 
Något som kan tänkas ha påverkat respondenterna är min roll som intervjuare 
vid intervjutillfällena. Min förhoppning innan intervjuerna genomfördes var att 
jag i egenskap av dataspelsintresserad, i princip jämnårig person av samma kön 
som respondenterna skulle kunna skapa en avslappnad atmosfär. Enligt min 
bedömning blev så även fallet, och i synnerhet mina förkunskaper var 
hjälpsamma för att få fram fylliga och flytande berättelser. Eftersom jag genom 
min förförståelse kände till åtminstone de flesta begrepp inom dataspelsvärlden 
behövde inte så många förklaringar ges av respondenterna under 
intervjutillfället. Förmodligen skulle en intervjuare med andra förutsättningar 
kunna få fram andra intressanta aspekter från samma respondenter. Jag anser det 
dock på det hela taget positivt att ha genomfört intervjuerna med min 
förförståelse, och att det gjort det empiriska materialet mer hanterbart och 
begripligt under analysen.  

 
En av de mest problematiska aspekterna med denna uppsats är bristen på 
relevant litteratur. Problematiskt spelande är ett litet men växande 
forskningsområde, och även om det på senare år utkommit fler och fler artiklar 
om olika aspekter är det ännu relativt outforskat. Till den här uppsatsen har jag 
skaffat litteratur genom tidigare erfarenheter, litteraturtips från andra och 
sökning i databaser. Även om jag på det sättet har kommit över en rad relevanta 
exempel på tidigare forskning saknas en hel del, speciellt skriftliga källor och 
över huvud taget forskning om behandling. Som en noggrann läsare lär ha 
noterat är den mesta forskning som gjorts hittills även kvantitativ, och det finns 
få studier som likt denna uppsats försökt få fram spelares konstruktioner och 
förståelse. Just avsaknaden av forskning kring detta ämne i allmänhet och med 
en kvalitativ utgångspunkt i synnerhet anser jag dock vara en av studiens 
styrkor.  
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Genomgången av tidigare forskning kan även ses som bristande därför att en 
viss författare, Nicholas Yee, är inblandad i närmare hälften av studierna. Detta 
är ett medvetet val då jag i min tidigare uppsats rekommenderades att använda 
honom, och fann hans artiklar om motivation och problematiskt spelande 
mycket användbara. Noterbart är att Yee, efter vad jag själv sett i andra studier, 
betraktas som en auktoritet inom ämnet och refereras till flitigt av andra 
forskare. För mer information om Yee se inledningen till ”Tidigare forskning”.  
 
Jag har valt titeln ”Disconnected”, frånkopplad, för uppsatsen eftersom det 
enligt min förförståelse är en passande beskrivning av hur en person med ett 
problematiskt spelande förhåller sig till den verkliga världen. Att det dessutom 
är en vanligt förekommande term inom MMORPG-spel för att beteckna när en 
spelare av olika anledningar kopplas bort från spelet har även det påverkat mitt 
val.  
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Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Relevanta excerpter står i sin helhet 
medan andra längre avsnitt av materialet sammanfattas för att göra resultatet 
mer lättöverskådligt. Avsnittet är uppdelat i fyra delar: problematiskt spelande, 
den sociala dimensionen, behandling och genus. Vissa av excerpterna kan tänkas 
vara placerbara i flera av delarna och berör många olika aspekter. I dessa fall 
återfinns de där jag har bedömt att de passar bäst.  
 
Berättelser om problematiskt spelande 
 
Respondenterna ger en bild av ett spelande som med tiden tagit över mer och 
mer av deras liv. Till en början kan det ha varit på en ofarlig nivå, men med 
tiden har det utvecklats till något som skadat flera aspekter av deras verkliga liv. 
Studier och andra sysselsättningar åsidosattes, och antingen slutade 
respondenterna med dem helt eller deltog i dem fast tänkte på spelet istället. 
Även relationer till andra försämrades dramatiskt och ersattes i viss mån av nya 
kontakter via spelet. En tråd som löper genom fler än en berättelse är hur ett 
högfrekvent spelande av Counter-Strike med tiden förbytts mot ett problematiskt 
spelande av World of Warcraft. I och med det nya spelet har ”några timmar om 
dagen, inte varje dag” förbytts till upp emot 12 eller 16 timmar varje dag.  
 

R – Ja, jag spelade World of Warcraft innan jag hamnade 
i behandling. Jag spelade från första dagen det kom ut så, 
4 år? Om det funnits så länge. Jag spelade ungefär 8 till 
12 timmar om dagen. Och det var ändå skapligt lite. Jag 
kunde spela 16 timmar om dagen. Självklart gick det ut 
över min familj och mina vänner. Till slut hade jag inte 
många som jag umgicks med liksom. Jag skaffade vänner i 
spelet istället, sociala kontakter där. Jag har nog 
fortfarande kvar dom på såhär MSN och deras mail och 
sådär, Facebook. Så det kan ju hända att man kontaktar 
varandra ibland men… det är liksom ett avslutat kapitel 
för min del.  
 
G – Mm… så du spelar inte alls längre? 
 
R – Nej, det gör jag inte. Få se när var det… jag spelade 
nog som värst när jag flyttade till Småstad för ett år sen. 
Då läste jag på Komvux samtidigt. Och det är ju lite, 
såhär, mycket självdisciplin. Och i kombination med 
[World of] Warcraft, jag spelade det, och det gick ju inte 
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alls. Satt på lektionerna där och tänkte ”Jag vill hem och 
spela”, så hade jag liksom under tiden jag satt på 
lektionerna då planerat jag vad jag skulle göra i spelet så 
fort jag kom hem. Då gick det i 110 hem på cykeln och satt 
där och… jag tog inte ens av mig jackan: jag sprang in 
och slog på datorn med en gång. Sen satt jag ju där. Kom 
hem kanske 3 på eftermiddagen och satt där till 12 på 
natten. 
 

Verklighetsflykt nämns som en motivation att spela i en berättelse. För att 
undfly en problematisk vardag har respondenten lagt ner mer tid och energi på 
dataspelandet än sitt verkliga liv. Denne beskriver även hur intresset för film 
senare bytts ut mot dataspel, och speciellt då spelet Starcraft. Just 
verklighetsflykt nämns i flera berättelser som en orsak till att respondenterna 
börjat spela dataspel till att börja med och sedermera utvecklat ett problematiskt 
spelande.  
 

”Ja, vad ska man säga mer om mitt spelande? Jag har nog 
alltid varit intresserad av PC, för det är på nåt sätt en 
verklighetsflykt. Jag har nog vart i min uppväxt lite utsatt, 
retad och mobbad sådär. Så liksom, jag kom på det under 
tiden att medans grabbarna i klassen gick och spelade 
fotboll satt jag hemma och kollade på Jurassic Park. Jag 
var ett sånt här videokassettsfreak, jag hade en stor 
bokhylla full med videokassetter. Jag kollade jättemycket 
på film och så och sen när mamma då fick hem en sån där 
hemma-PC i slutet av 90-talet, då kom det nån typ PC-
boom i Sverige. Då var det ju bara… då började jag spela 
Starcraft, om du hört talas om det. Det är ju samma 
företag som utvecklat det, som World of Warcraft. Det 
fastnade jag för liksom. Och tyckte det var jättekul, det var 
ju såhär, aliens och marines liksom. Jättemycket action 
och roligt. Det var ju jättehäftigt.” 

 
Raider framhålls av respondenterna som en vanlig anledning till att spela 
högfrekvent. Berättelser om de mäktiga avatarer respondenterna lyckades få 
fram framkom också under intervjuerna. Åtskilliga månaders speltid kunde ha 
lagts ner för att forma en avatar som kunde tävla med de bästa på respondentens 
server. Ett återkommande tema var också hur snabbt deras tidigare mäktiga 
avatarer föll i glans och styrka. Alltså kunde en avatar som respondenterna nått 
hjältestatus med bara några månader senare vara ”ganska värdelös”.  
 

 



43 

G – Mm… var det raider och sånt där?  
 
R – Ja, precis. Jag raidade med en grupp, 25 personer. 
Eller 24 andra plus jag. Vi tog oss ganska långt i spelet 
faktiskt, innan jag la av. På sätt och vis är jag väl nöjd 
med det då. Men… såhär efteråt, det är ju mycket tid man 
lagt ner på det. Jag glömde kolla förut när, innan jag 
avslutade mitt konto hur mycket tid jag lagt ner på mina 
gubbar. Men jag var uppe i 150 dagar på en gubbe… 150 
dygn. Det är ju en del speltid alltså.  
 
G – Det är ju en genomarbetad karaktär alltså… 
 
R – Jaa… den är maxad… fast nu är jag ju inte maxad 
längre för nu är ju nivåtaket 80, och det var innan det 
höjdes. Så nu är den ganska värdelös i jämförelse. 

 
Sammankopplat med raider anger även en annan berättelse tävlingsinstinkten 
som en drivande kraft bakom spelandet. Respondenten talar om hur många 
kanske börjar spela dataspel, i det här fallet World of Warcraft, av olika 
anledningar. Under tiden tar dock tävlingsinstinkten överhanden och driver 
spelaren att försöka hålla jämna steg med sin servers tusentals medspelare. Strax 
efter det ger respondenten prov på en motberättelse där han framhåller att det är 
olika mellan spelare och att vissa spelar betydligt mindre seriöst än andra. 
Skillnaden ligger i att vissa inte raidar och mest spelar för att döda tid, och 
därmed inte lika seriöst som respondenten själv spelade. 
 
Att vissa spel i sig skulle vara beroendeframkallande poängteras i en berättelse. 
Respondenten beskriver hur spelandet ökade när denne började spela Counter-
Strike online för att sedan eskalera till ett problematiskt spelande i och med 
World of Warcraft. Han menar att spelet är uppbyggt för att få spelaren att spela 
mer och mer och även regelbundet. I berättelsen ser respondenten hur World of 
Warcraft lånat in element från X-box spel, så kallade achievements. Dessa ser 
han som något ännu mer beroendeframkallande och en farlig framtida fälla. 
Senare i berättelsen framkommer även att systemet med achievements delvis 
kan bero på att spelutvecklarna fått brist på idéer. Eftersom de då inte kommit på 
nya idéer på konkreta utmaningar för spelarna lägger de in ett system där udda 
lösningar på gamla problem belönas.  
 

G – Så det blev liksom… mest att köra när WoW [World of 
Warcraft] kom? Och innan dess var det lite mer med CS 
[Counter-Strike]..? 
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R - Ja precis. Det var inte riktigt stort problem då. Då 
kunde jag bara skriva ”quit” och så slutade jag spela 
Counter-Strike och gick och göra nåt annat, men… på nåt 
sätt är det så inbyggt i Warcraft, World of Warcraft, att… 
man vill inte sluta spela. Man vill komma vidare hela 
tiden. Jag har sett det nu att… Vet du hur det fungerar 
med X-box 360-spel? Man får poäng om man klarar vissa 
saker [achievements]. Det har dom ju även lagt in i World 
of Warcraft nu i och med den nya expansionen. Och det 
ser ju jag som jordens fälla. Det hade jag nog förmodligen 
inte sett förut. Men det är en helt ny fälla och det är 
jättemånga som har fastnat för den. Jag har varit inne och 
gluttat lite på forum och sådär och nu är inte grejen att ta 
ner en stor drake längre utan att ta ner draken på 5 
minuter helt plötsligt  och sådär, då får man 10 poäng till. 

 

G – Okej, så dom hittar nya sätt hela tiden för folk som har 
tröttnat på det gamla liksom? 

 
R – Ja precis… Jag tror ärligt talat att utvecklarna har 
inga fler idéer för bossfighter. Det är så jättemånga bossar 
nu i det där spelet så dom har använt många strategier, det 
går inte att komma på fler. Så därför väljer dom att lägga 
till såna där ”hard modes”. Man gör bossarna svårare, 
man tar ner dom på ett svårare sätt men det är inget 
Blizzard tvingar en att göra. Men visst kan man göra det. 
På det sättet vill man få poäng hela tiden och komma 
vidare och klara bättre och bättre saker hela tiden.  

 
Spelindustrins inriktning mot mer och mer beroendeframkallande dataspel 
skildras i en berättelse. Enligt respondenten har spelindustrin upptäckt vad som 
får ”folk att fastna” och implementerar det i de nya spelen. Han jämför med hur 
cigarettföretagen prövar olika tillsatser i cigaretter för att öka försäljningen. 
Som exempel nämner respondenten att tv-spelkonsolen X-box börjat använda 
sådana knep. Han efterlyser även politiska åtgärder för att ta itu med det 
problematiska spelandet. I framtiden förutspår respondenten att det 
problematiska spelandet kommer att bli ett större socialt problem. Han pekar på 
att han är en av dem med ”första generationens PC-problem” och att de 16-18-
åringar som växer upp med dataspel nu kommer att vara fler och ha större 
problem.  
 
I en annan berättelse är det just World of Warcrafts dominans på 
dataspelsmarknaden som står i fokus. Respondenten funderar på hur spelet i 
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fråga likt företaget Microsoft blivit framgångsrikt nog att konkurrera ut alla 
motståndare eller köpa upp dem. Han berättar vidare om hur han prövat 
MMORPG-spelet Age of Conan, vilket han anser kunde ha tävlat med World of 
Warcraft med lite tur. Istället konkurrerade det sistnämnda spelet ut Age of 
Conan och implementerade de nyheter som bjöds i det spelet, menar 
respondenten. Slutligen framhåller han att World of Warcrafts utvecklare 
Blizzard blivit för stora, och deras ägare EA Games förstör spelen och 
spelmarknaden. Detta tror han förvisso kan vara nyttigt för de med ett 
problematiskt spelande, då det kan motivera dem att fokusera på annat än 
dataspelande.  
 
Var gränsen går när ett vanligt dataspelande blir ett problematiskt spelande 
uppges på liknande sätt i två berättelser. Respondenterna betonar att det är 
påverkan på omgivningen som är den avgörande faktorn för när det är 
problematiskt, både på studier, arbete och relationer. Även när sömnen blir 
lidande uppges det vara en indikator på att spelandet tar upp för mycket tid för 
spelaren. I en berättelse beskrivs det problematiska spelandet som en ond cirkel 
där respondenten spelade mer och mer och missade motsvarande mängd studier. 
Därefter skämdes denne för att återvända till studierna eftersom han då missat så 
stora delar av det. I den andra berättelsen sammanfattas det problematiska 
spelandet med att det innebär att spelaren tar tid som den egentligen inte har och 
lägger det på att spela.  

 
R – Mm… jag har ju jobbat lite med det där på 
behandlingshemmet så, alltså den avgörande faktorn är 
när ditt spelande går från att vara ett fritidsintresse till att 
ta tid från resten av ditt liv, så att säga. När du inte sköter 
dina studier, när du missköter dina vänner, när du sitter 
uppe till sent på natten och sen sover på föreläsningarna 
för att kunna spela igen på eftermiddagen. Då är det 
definitivt ett problem. Det är en sak att sitta framför teven i 
4-5 timmar och att sitta framför datorn i 4-5 timmar. Båda 
dom kan vara acceptabla, men om det innebär att man 
lägger ner sin idrottsträning, att man inte vill träffa sina 
vänner för då hinner man inte med sitt… då är det, det är 
där skon klämmer. Oavsett om det är 1 timme eller 5 
timmar. Så att tar man tid som man inte har egentligen för 
att spela, då är det ett problem.  

 
Ytterligare en berättelse definierar gränsen för ett problematiskt spelande som en 
känsla som säger till spelaren att denne ”måste” spela. Spelaren kan då inte 
fokusera på annat än att få spela tills behovet tillfredsställts enligt respondenten. 
I berättelsen framkommer att respondenten ser vissa spel som World of Warcraft 
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är tidskrävande till sin natur. Att då peka på att ett visst antal timmars spelande  
skulle vara en problematisk gräns blir svårt, och respondenten menar att spelet 
helt enkelt inte går att spela ett fåtal timmar per vecka. En hälsosam gräns 
framhåller denne då som ett par timmar här och där, ett fåtal gånger per vecka. 
Respondenten ser inte andra spel såsom Counter-Strike som oproblematiska 
men poängterar att dessa kan begränsas på annat sätt än World of Warcraft. 
Även i den berättelsen framgår att tävlingsinstinkten är en ledande drivkraft 
som, åtminstone i onlinespel, får spelarna att lägga ner mer och mer tid på 
spelandet.  
 
Spelsugets påverkan av en respondent står i fokus i följande berättelse. Under en 
period när expansionen Wrath of the Lich King precis släppts till World of 
Warcraft genomgick respondenten behandling för sitt problematiska spelande. 
Behandlingshemmet reagerade på släppet med att ha spelsug som tema under 
den veckan, vilket respondenten är osäker på huruvida det hjälpte. Respondenten 
berättar om hur han under en resa från behandlingshemmet till centrum för att 
handla cigaretter känner av suget utanför dataspelbutiken. Trots att respondenten 
sedan inte agerade på sin impuls och köpte något spel var gick han in i butiken, 
något han lovat personalen på behandlingshemmet att inte göra. Det är något 
han sedan reagerade starkt på, och gav en insikt i hur allvarligt det 
problematiska spelandet var för respondenten.   

 

R - Jag hade nog varit i behandling i en och en halv 
månad när det [Wrath of the Lich King] kom ut. Den här 
nya expansionen, Lich King. När den kom ut då hade jag 
sånt spelsug, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Dom 
som jobbar på behandlingshemmet hade även den veckan 
ett sånt här tema … spelsug. Expansionen skulle komma på 
fredagen och dom började på måndagen. Jag vet inte om 
det hjälpte eller stjälpte men hela den veckan var bara 
spelsug. Sen på fredagen då… bröt det ut helt. Jag trodde 
att det skulle hjälpa med att jag gick ut och tog en 
promenad… en annan person som var här på behandling 
han bad mig även köpa cigaretter till honom. Och det här 
var ganska sent så det finns ju inga affärer i närheten som 
är öppna, så jag beger mig till stan. Enbart med målet att 
köpa cigg åt han… Han skulle ha några speciella 
cigaretter I alla fall, jag går förbi spelbutiken, där en gång 
och jag kollar inte in alls. Dom hade en sån där skylt ute 
på gatan så. Nu visste jag att spelbutiken kommer och jag 
ska bara kolla rakt fram, jag ska inte kolla rätt in. Så jag 
går förbi där, letar cigaretter men jag hittar inga 
cigaretter till han,  så när jag går in och köper en cola och 
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håller telefonen såhär fastklämd mot axeln och skulle ta 
fram kortet då trillar ett sånt där bonuskort som man har 
på såna butiker … nästan som MedMera-kort? … till just 
den typen av butiker. Jag tror att då hände det nånting, då 
slog det nån blixt i min hjärna. Fast jag märkte det inte, 
fast sen när jag skulle till bussen från Torget då måste jag 
ju förbi spelbutiken där igen. Jag tänkte inte på det utan 
bara fortsatte gå. Sen när jag var 20 meter ifrån porten 
där, då… slog det mig det: jag ska fråga hur många 
exemplar dom har köpt. Det var ändå bara några timmar 
efter det att det släppts så jag gick ju in i spelbutiken och 
frågade. Vad skulle jag med det till egentligen? Det var 
inte jag som styrde där, det var nånting annat. Det var som 
att… nån satte ett rep runt midjan på mig och drog in mig i 
butiken. Det var inte jag som kontrollerade, det var 
jätteläskigt. Sen var jag så arg och besviken på mig själv. 
Jag bara, nästan svor för mig själv hela tiden och bankade 
på saker i bussen och sådär. 
 

Ingen av respondenterna vill direkt likställa problematiskt spelande med annan 
problematik såsom alkoholism, rökning eller droganvändning. Däremot pekar 
flera berättelser på likheter i beteende och mönster mellan problematiskt 
spelande och mer traditionell beroendeproblematik. ”Sug” och ”abstinens” 
används flitigt av respondenterna och flera beskriver det som ett psykiskt 
beroende på nivå med annan beroendeproblematik. Däremot menar de att det 
inte har någon fysisk komponent eller ger någon form av kemiskt beroende. En 
respondent myntar begreppet ”hjärnklåda” som en beskrivning för hur 
abstinensen får det att kännas som att hjärnan kliar till dess att spelaren får spela. 
Innan dess är spelaren rastlös och kan inte koncentrera sig på något annat. I en 
berättelse beskriver en respondent hur denne reagerade när datorn gick sönder 
och försvann på reparation under en längre tid. Respondenten beskriver sig som 
en ”terrorist” under denna period och att det var riktiga abstinensbesvär som 
plågade honom. I en annan berättelse uppger respondenten att problematiskt 
spelande liknar andra beroenden i och med att den påverkar den drabbades 
sociala liv och ger en abstinens efter dataspelande. Dessutom skadar det 
problematiska spelandet kroppen genom att spelaren sitter eller ligger i samma 
ställning under så lång tid menar respondenten. Slutligen framhåller 
respondenten att det är samma mönster som får rökaren att ta sin nästa cigarett 
som om och om igen får dataspelaren att hamna framför dataspelet.  
 
En respondent säger att MMORPG-spelet erbjuder spelaren ett substitut för 
saker som är svåra att få i det verkliga livet. Som exempel nämner han sällskap, 
bekräftelse och möjligheten att få vara någon viktig. Enligt respondenten ger 
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spelandet en möjlighet att bara trycka på en knapp för att få allt det, utan att 
behöva bestämma tider eller ens gå utanför dörren. Ytterligare en berättelse 
poängterar att åtminstone vissa av spelen erbjuder spelaren en intellektuell 
utmaning som kan vara utvecklande. Respondenten nämner specifikt småspel 
som är gjorda för inlärning. Framför allt anser han dock att dataspelandet är ett 
effektivt tidsfördriv, och att han själv aldrig var uttråkad medan han spelade. 
Dataspelandet erbjöd en paus från det verkliga livet, på gott och ont, menar 
respondenten. I berättelsen ses detta både som en möjlighet att koppla av och 
som en risk för att fasta i ett problematiskt spelande. 
 
Huruvida vem som helst kan råka ut för ett problematiskt spelande ansåg inte 
respondenterna att det fanns något enkelt svar på. En berättelse pekar på att det 
är en persons förutsättningar som avgör om den under vissa omständigheter kan 
utveckla ett problematiskt spelande. Respondenten fortsätter med att beskriva 
hur denne sett ett mönster både hos personer med problematiskt dataspelande 
och gamblingproblematik. Enligt mönstret är det något ospecificerat i 
uppväxten som gått snett, vilket senare leder till en problematik som i sig inte är 
förutbestämd. En oförmåga att dra gränser och göra något roligt på en hälsosam 
nivå blir då svårt för personen menar respondenten. Däremot poängterar denne 
att de flesta som spelar kan hålla det på en ”vettig” nivå och bryta beteendet om 
det behövs. Även att en person med en dylik problematisk uppväxt kan ha svårt 
att se längre än för stunden och har svårt att släppa något som ger omedelbar 
tillfredställelse framkommer i berättelsen.  
 

G – Tror du att vem som helst kan råka ut för den här 
problematiken?  
 
R – Ja, med rätt, eller vad ska jag säga, fel förutsättningar 
så tror jag det. Men det… ja, dom har ju ytterligare alltså. 
Jag har pratat ändå med ganska många både med 
pengaspel och dataspel. Och jag tycker mig se ett mönster, 
att det är nånting som har varit problematiskt när man 
varit ung, som har med familjen att göra. Och sen så följer 
det med en… och sen vad det är vill jag inte gå in på, för 
det… det är så komplicerat och jag har inget svar. Det är 
liksom så <skratt>. Det är nånting som gör det där, man 
har liksom svårt att sätta gränser, att när man hittar 
nånting som ger en det man behöver och också som är 
roligt så gör man det gärna för mycket. Och jag tror väl 
att… dom flesta som har en hyfsad bakgrund, då kan man 
se vad som är vettigt. Och då bryter man. Sen kan alla 
människor må dåligt, det är inte det. Men just det där att, 
kanske, hamna i ett beroende. Jag tror det är… det är väl 
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det där att inte… ja, man förlorar sig själv lite i nåt som är 
roligt och det som ger en det man behöver just då.  

 
Flera berättelser understryker att problematiskt spelande är ett 
generationsproblem som uteslutande, eller åtminstone nära på, drabbar unga 
människor som är uppvuxna med datorer. Respondenterna berättar om en 
generationsklyfta där de äldre ofta saknar kunskapen för att kunna spela många 
dataspel, och därför inte löper någon risk att få ett problematiskt spelande. 
Däremot poängterar en respondent att med en tillräcklig kunskap i hur datorer 
används kan nog vem som helst löpa risk att fasta i ett problematiskt spelande. 
Att den äldre generationen dessutom ofta saknar förståelse för både spelandet 
som hobby och ett problematiskt spelande tror en respondent kan förvärra 
problemen. Det blir då svårt för närstående som inte själva förstår dataspelande 
att avgöra när spelandet är problematiskt och sedan vad som kan göras åt det.  
 

G – Så du tror att det är lite generationsfråga där? 
 
R – Det är definitivt en generationsfråga. Men jag tror att 
alla som tillhör den digitala generationen och har dom 
här… grunden i hur datorer funkar och så vidare, tror jag 
har en risk. Därför att dataspelen blir mer och mer 
beroendeframkallande för varje år som går och… dom blir 
bättre och bättre. Ja, jag tror inte att nån sitter helt säker.  
 

I ett antal berättelser beskriver respondenterna de fördelar de kan se med 
dataspelandet. Något som går igen i flera av berättelserna är en kluvenhet inför 
fördelarna, där respondenterna skildrar hur även positiva effekter i slutänden 
ofta leder till något negativt. En berättelse belyser hur respondenten enbart 
anser sig ha fått en bättre reaktionsförmåga genom spelandet. Han poängterar 
att många påstår sig få bättre språkkunskaper i engelska genom spelandet, men 
att det generellt sett är ett ”svepskäl”. Anledningen till att en persons 
språkkunskaper inte blir bättre genom spelandet menar respondenten är att det 
språk som används i spelet är så dåligt. Respondenten pekar på att trots att 
engelskspråkiga personer spelar dataspel – World of Warcraft i det här fallet – 
är det inte säkert att andra kan utveckla sitt språk tillsammans med dessa. Han 
tror att de engelskspråkiga hellre spelar med varandra för att undvika 
medspelare de inte kan kommunicera med. Dessutom menar han att spelandet 
ihop visst kan vara underhållande, men att det inte ger något i slutänden.  
 
Återfall är något som även drabbar personer med ett problematiskt spelande 
enligt en berättelse. Där målas upp hur tristessen under ett jullov leder till att 
respondenten faller tillbaka i gamla mönster. Spelet upptar mer och mer tid och 
omgivningen försummas, men den här gången är respondenten medveten om 
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problematiken. Slutligen återvänder denne således till behandlingshemmet och 
lämnar över sina kontouppgifter till personalen så att de kan hindra hans 
spelande.  
 

”Jag fick ju ett återfall efter tiden på behandlingshemmet. 
Jag slutade ju alldeles innan julhelgen. Den var ju liksom 
tre veckor lång det här året. Så jag åkte till mamma när jag 
slutade här, samma dag … sen hade jag inget att göra i tre 
veckor. Och sen åkte jag hem och då spelade jag i tre veckor 
också. Och jag märkte det, allting började komma tillbaka, 
alla lögner och allting. Jag fick en inneboende hos mig då 
och innan dess hade min kusin bott hos mig. Och då var det 
liksom, jag sitter inne vid PC:n och hon sitter och kollar på 
teven och fixar och donar och grejer och jag bara sitter vid 
PC:n. Och jag kände igen att det där kom då också när den 
här nya killen bodde hos mig. Och alla lögner och allting. 
Så då gick jag till behandlingshemmet och gav dom mina 
kontouppgifter och grejer. Så jag har inte kunnat logga in 
längre...” 

 
Ett problematiskt spelande kan få flera fysiska bieffekter på kroppen enligt en 
berättelse. Respondenten beskriver dels smärtor i ben, rygg, nacke, stjärt och 
axlar av långa perioders stillasittande. Dessutom skildrar han hur han fått 
problem med synen, då han inte har kunnat fokusera blicken och sett suddigt. 
Enligt respondenten har de genom diskussion under behandlingen kommit fram 
till att det förmodligen beror på att han försökt fokusera på ”något ofokuserbart” 
som en dataskärm under längre perioder. Då han försökte fokusera på något 
annat än skärmen var ögonen inte vana vid omställningen utan synen blev då 
suddig och hoppig. Senare berättar respondenten att problemet avtagit då han 
inte tillbringat så mycket tid vid datorn, men att det återkommer då han sitter för 
länge framför en dataskärm.  
 
Berättelser om den sociala dimensionen 
 
Hur stor påverkan den sociala dimensionen i ett MMORPG-spel har på ett 
problematiskt spelande återges i nedanstående berättelse. Det hela börjar med att 
respondenten stannar uppe en natt för att köpa spelet då det släpps vid midnatt, 
och sedan börjar en lång rad missade skoldagar. Respondenten börjar 
omedelbart avancera genom spelets nivåer och är bland de främsta på sin server, 
vilket ger uppmärksamhet från andra som också spelar mycket. Berättelsen 
skildrar hur respondenten tillsammans med andra högfrekventa spelare startar en 
guild för att hjälpa varandra. Det framgår i berättelsen att guilden hjälper 
varandra uppåt i nivåerna men även sporrar varandra att hålla jämna steg. 
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Slutligen beskriver respondenten hur denne genom att börja raida finner den 
bekräftelse han varit ute efter. 
 

R – Mamma hade jämt tyckt att jag spelade mycket PC… 
men när World of Warcraft kom var helt fast alltså. Det 
kom på en fredag minns jag, natten till en fredag.Jag stod 
vid släppet kl 12 på natten, kom inte hem förrän klockan 
halv två kanske. Jag orkade inte upp till skolan så i 
princip blev det startskottet. Jag orkade inte komma upp 
till skolan på fredag… och fredag kväll till söndag morgon 
utan sömn spelade jag upp till 22 kommer jag ihåg, level 
22. Men då var det hårdköra alltså. Ja, då träffade jag ju 
dom, i samband med det att jag satt uppe så länge träffade 
jag ju dom… likasinnade alltså. Alla kollade ju vem som 
hade högst level och jag var ju bland dom där tio högsta 
då. Så vi startade ju en guild, eller klan, guild. Så började 
vi då . Startskottet då… 
 
G – Så blev det att ni triggade varandra lite då? 
 
R – Ja, man behöver ju hjälpa till varann. Dessutom 
väldigt mycket i början. Det var väldigt svårt spelet i 
början. Nu är det så störtlätt att till och med nån 90-årig 
gumma skulle kunna spela det liksom. Förut var det 
mycket svårare. Man behövde andra för att komma vidare 
liksom. Det var ju skitbra, för vi hjälpte ju varann hela 
tiden. Att komma upp, komma vidare. Bli starkast, bäst. 
Vilja synas på det sättet, jag har ju inte synts tidigare i 
riktiga livet liksom. Så det fick man ju bekräftelse för. Det 
fick jag även sen när, för ett år sen när jag började 
verkligen raida och fick såhär jättebra rustningar. Då fick 
jag den här bekräftelsen också: att folk såg mig.  

 
I en annan berättelse beskrivs hur respondenten först spelade singleplayerspel på 
en nivå där det var en hobby. När denne upptäckte spelet Counter-Strike blev 
spelet dock alltmer intensivt, och när han slutligen började spela World of 
Warcraft var det ”lite grann som att hitta paradiset”. Respondenten skildrar hur 
både spelet som sådant i form av de många utmaningarna samt de stora sociala 
möjligheterna lockade honom.  
 
Att det sociala är viktigt men ändå inte det som primärt lockar spelare att spela 
MMORPG-spel pekar en respondent på. Denne menar att en person med ett 
problematiskt spelande inte sätter sig framför datorn för att vara social, utan det 
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är spelet i sig som drar i kombination med möjligheten till verklighetsflykt. 
Däremot poängterar respondenten att det sociala elementet gör att spelaren 
spelar mer än annars.  
 

G – Så det är mycket det sociala som lockar tror du?  
 
R – Njae… jag får säga såhär, om inte det sociala fanns 
där så skulle inte dom andra sakerna locka så mycket. Men 
man sätter sig ju inte framför datorn för att umgås med 
kompisar. Utan det är mest för att nu kan man spela ett 
spel och umgås med folk.  
 
G – Så det är spelet som är det primära..? 
 
R – Jag tror det. Jag skulle nog säga det… spelet och så 
den här vardagsflykten det innebär, det är det centrala. 
Och tack vare att man kan umgås med folk medan man gör 
det så innebär det att man gör det mer.  

 
Det tryck som en social dimension i MMORPG-spel kan skapa skildras i 
nedanstående berättelse. Först och främst understryker respondenten att någon 
som inte har ett problematiskt spelande lättare kan bryta med vad som händer i 
spelet. För personer som har ett problematiskt spelande kan dock händelser i 
spelet bli så viktiga att det verkliga livet kommer i andra hand till dess spelets 
händelser är avklarade. Respondenten skildrar hur en storslagen belägring i 
spelet bidrog till ett socialt tryck på honom själv genom hans avatar på grund av 
avatarens särskilda egenskaper. Då avataren fyllde en viktig funktion i spelet 
blev flera andra spelare lidande om respondenten inte spelade regelbundet.  
 

”Det är ju en sak att bara spela på en liksom naturlig nivå, 
allting ska funka som vanligt. Då kommer man in och 
träffar sina kompisar och motsvarande och gör vad man 
ska och sen… men om det är liksom ett event på gång… 
när jag lyckades bryta med mitt spel, det var strax efter att 
den staden som jag spelade i hade genomgått en belägring. 
Och i början så var jag väl mest, min karaktär då, mest 
chockad över att det hände nåt. Men han tog liksom två 
steg framåt; han kunde skriva så därför kunde han föra 
listor över… resurser. Så han steg och blev quartermaster 
[materialansvarig, kvartersmästare] för liksom legionen 
som försvarade. Och var väldigt sammanhållande och om 
jag inte spelade en dag så blev ju försvaret då lidande av 
det och då, den här sociala… då blev den här sociala 
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grejen liksom lite av en piska därför att jag hade 
egentligen inte tid men… så många andra blev lidande om 
jag inte var där. Så det var risk liksom att vi skulle förlora 
staden, vilket det till slut… föll ut så att det blev. Även om 
det inte var mitt fel, för jag var verkligen där så mycket 
som jag kunde, även om jag kanske inte borde. Så, det är 
lite socialt tryck det där på att man borde göra sin del…”  

 
Spelarsammanslutningar i form av guilds är något som återkommer i många 
berättelser. Enligt respondenterna kan guilds på sätt och vis ge en enskild 
spelare gott sällskap och motivation åt rätt håll, speciellt så kallade sociala 
guilds. Å andra sidan ges en bild av raid- och hardcoreguilds dit spelare med ett 
problematiskt spelande slås samman. För att klara spelets allt svårare 
utmaningar krävs alltmer speltid av spelarna, och guilden ger ett strukturellt 
tryck att spela ofta och mycket för att hålla jämna steg. Om en spelare med en 
avatar i en nyckelroll för guilden uteblir från en inplanerad raid kan det få 
dussintals andra spelare att hamna efter i strävandet efter en mäktigare avatar. 
En respondent berättar just om skillnaden han upplevt mellan olika guilds och 
hur dessa kan påverka spelandet. I skildringen framkommer hur vissa typer av 
guilds kräver stora mängder tid av spelaren och ger denne en mängd 
förpliktelser. Tre olika sorters guilds presenteras i berättelsen: först och främst 
sociala guilds som generellt sett inte är problematiska utan vars huvudsakliga 
mål är att spela ihop utan förpliktelser. Raidguilds å andra sidan är mer 
målinriktade guilds som kräver att spelarna ställer upp ett visst antal timmar och 
har vissa förpliktelser. Slutligen presenteras hardcoreguilds som en 
extremvariant av raidguilds där spelandet tas som ett arbete och för att få behålla 
sin plats i guilden måste spelaren lägga ner 10-15 speltimmar per dag. 
Respondenten jämför medlemskap i en sådan typ av guild med att ha ett jobb 
som kräver att personen jobbar över varje dag.  
 
I nästa berättelse framställs guilds på liknande sätt. Sammanslutningen i ett guild 
beskrivs som en tävling där det blir ett tryck på spelaren att hålla jämna steg 
med den övriga guilden. Respondenten framhåller speciellt att när denne spelade 
så var hans avatar en class som just då var en bristvara i spelet. Därmed var 
respondentens medverkan avgörande för att de övriga i guilden skulle kunna 
klara av utmaningar och komma vidare i spelet. Enligt berättelsen skapas en 
väldig press från guildet att spela, både från guilden och från spelaren själv om 
denne vill vara med och uppleva framgångar.  
 

G – Så att det blir ett tryck att gå in och kolla hela tiden?  
 

R – Ja, precis. Speciellt när man levlar också, då var det 
väldig tävling… ja, om jag är 5 levels högre än en annan 
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gubbe då slår jag ner honom mycket lättare bara för att 
jag är högre i level. Så det blev ju på nåt sätt ett race. Ju 
högre level man var desto bättre var man. Och så tävlar 
man ju med andra i guilden liksom.  

 
Ytterligare en berättelse handlar om hur det dynamiska i MMORPG-spel kan 
skapa ytterligare press på spelare att lägga ner mer tid på spelet. Där beskrivs 
hur en respondent nekades att följa med på en raid då denne inte visste hur han 
skulle använda en förhållandevis ny funktion i spelet. Även om funktionens 
syfte var att redovisa avatarens tidigare erfarenheter likt ett CV så var det 
faktum att respondenten inte kände till funktionen avgörande för den som ledde 
raiden. Oavsett om respondentens avatar på papperet var duglig nog att delta i 
raiden visade okunskapen om den nya funktionen att denne inte spelat 
tillräckligt mycket i den andres ögon.  
 

G – Så det är lite tryck att hålla koll på sånt [språk som för 
närvarande används i spelet] också? 

 
R – Mm, definitivt. Och ja, det kan jag… ibland så är det 
ju avgörande, faktiskt. Om man ska göra såna här 
gruppuppgifter, raids eller instancer. Om det är på hög 
nivå och du kanske inte vet exempelvis när det blir 
internspråk, men ja… om du ska med i en raid och du 
behöver linka dina achievements. För att dom ska se vad 
du gjort tidigare. Och du inte vet hur du ska linka 
achievements. Det har hänt mig en gång. Då fick jag som 
svar bara, när jag nämnde att jag inte visste hur man 
linkade: ”Bye”.  

 
G – Det blir som ett test nästan?  

 
R – Njae, men för den personen så var det ju då att jag… 
alltså oavsett vad jag sa, kan jag inte ens linka mina 
achievements då har inte jag varit med tillräckligt mycket 
(G: Nej just det). Och då tror dom inte att jag är 
tillräckligt bra på den uppgiften vi skulle göra. Och då 
slösar inte dom tid på mig, utan ”bye” och så försöker 
dom hitta nån annan. 

 
I en motberättelse beskrivs hur spelet förvisso tidigare innehaft sådana element 
som kittlat spelarnas tävlingsinstinkter, men att dessa på senare tid försvunnit 
mer och mer. Den statusjakt som tidigare drev spelare har med tiden fått mindre 
och mindre betydelse menar respondenten. Spelet, i det här fallet World of 
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Warcraft, har med tiden blivit så lätt att alla klarar de utmaningar som erbjuds 
enligt respondenten. För honom själv som haft ett problematiskt spelande anser 
han det vara av godo. Eftersom det var spelets tuffa utmaningar som från början 
lockade honom att spela leder frånvaron av utmaningar till att han inte vill börja 
spela igen. 
 
Flera berättelser visar på hur den sociala dimensionen i MMORPG-spel 
paradoxalt nog kan ge en antisocial effekt för en person med ett problematiskt 
spelande. Flera respondenter påpekar att det kan vara givande att träffa nya 
personer genom spelet, speciellt då att få interagera med personer i hela 
världen. Däremot understryker de att relationerna i spelet är förhållandevis 
ytliga, centrerade kring spelet och inte kan ersätta relationer i verkliga livet. Att 
knyta nya band i spelet som ett komplement till dem spelaren har i verkliga 
livet kan vara nyttigt enligt respondenterna. Däremot kan en person med ett 
problematiskt spelande vara lockad att ersätta relationer i det verkliga livet med 
dem i spelet.  
 

G - Vilka negativa [effekter] tror du att det här sociala i 
WoW [World of Warcraft] och MMORPG-spel kan ha? 
 
R – Ja, framför allt att man tappar kontakten med det 
verkliga livet, den verkliga världen. Framför allt om man 
inte ses, det bara blir genom spelet. Jag tycker alltså det 
kan vara positivt att träffa människor via spelet 
internationellt. Det kan vara mycket givande och tagande 
men det får inte vara på bekostnad av det verkliga livet. 
För det… det tror jag inte nån skulle säga emot mig. Det 
är så mycket trevligare att träffa nån och sitta ner i 
verkliga livet, en bra kompis, och bara hänga ihop vad 
man än gör och känna tillfredställelsen än om man sitter 
och chattar med nån i ett spel. Det går inte att jämföra… 
men som ett komplement så, absolut. Det ger nåt. 

 
Den sociala dimensionen blir än mer ytlig om spelaren håller till på en 
rollspelsserver enligt en annan berättelse. På en sådan server är det inte enbart 
så att kommunikationen fokuserar på spelet i sig, så det är inte spelarna som 
interagerar utan spelarnas avatarer. Vad som utbyts är då fantasier om vad 
avatarerna kan tänkas samtala om och hur de interagerar. Däremot ser 
respondenten i sådana sammanhang den sociala dimensionen som mer central, 
då det är just interaktionen spelare emellan som är viktigast för spelarna.  

 
G – Mm… så det [den sociala dimensionen] är lite 
drivkraften bakom att spela såna spel alltså? 



56 

 
R – Ja, i alla fall om man spelar som sagt för att… det 
rollspelsbetonade. För att då blir som sagt att det går att 
rollspela själv men det är roligare om man har nån annan 
där. Antingen som publik eller som motpart. Men man är 
ju inte social på det sättet att man vet ju inte vem det är jag 
pratar med egentligen så vi utbyter ju… det vi berättar för 
varandra är ju bara fantasier liksom. Så vi sitter och hittar 
på ihop, men det är ju ett rent socialt möte liksom…   
 
G – Ja just det, för det är din karaktär som möter nån 
annans karaktär? 
 
R – Mm, precis. Så det är karaktärerna som möts. Inte 
individerna.  

 
Enligt en berättelse är spelets sociala dimension utan positiva sidor och utgör i 
princip uteslutande ytterligare riskmoment där en spelare kan fastna i ett 
problematiskt spelande. Som exempel ger respondenten en beskrivning av 
World of Warcrafts auktionshus, där spelare kan köpa och sälja föremål mellan 
varandra. Respondenten belyser hur auktionerna är tidsbestämda, vilket lockar 
spelaren att spela ofta för att se till att maximera sin vinst på auktionshuset. 
Spelarna lägger också upp flera föremål åt gången och därmed är det stora 
summor som kan tjänas in på auktionerna enligt respondenten. 
 
Spelets, i det här fallet World of Warcrafts, uppbyggnad är ämnet för en annan 
berättelse. Respondenten understryker hur välgjort spelet är och hur utvecklarna 
lyckats balansera det för att bli tillräckligt svårt för att locka spelaren till att 
pröva nya utmaningar. Samtidigt erbjudet det ett tilltalande belöningssystem 
som även det ger spelaren incitament att spela vidare. Spelarna behöver 
bekräftelse på att de åstadkommer något samtidigt som det inte får bli så lätt att 
det inte ger någon utmaning, menar respondenten. Denne undrar också hur 
många beteendevetare och psykologer som använts av utvecklarna för att göra 
spelet så tilltalande.  
 

”Ja, det är ju ett väldigt avancerat spel. Det är ju <skratt> 
fantastiskt. Man undrar ju hur många psykologer och 
beteendevetare som sitter och är med när dom gör och 
framställer det här spelet för att… trycka på rätt punkter 
och, ja… dra igång belöningssystemet och få fram den här 
känslan av bekräftelse och att man är nån och samtidigt 
som… det får inte gå för fort fram heller. Och det får inte 
vara för svårt. Den här balansen som gör att man hela 
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tiden, man får nåt, så man känner nån tillfredställelse. 
Men samtidigt blir det att utmaningen finns kvar. Det är ju 
komplicerat. Dom lyckas ju väldigt bra med det i det 
spelet.”  

 
Kommunikationen i MMORPG-spel beskrivs i flera berättelser som 
problematisk, både då språket består av så kallat leet speech och då flera 
dimensioner från det verkliga livet går förlorade. Respondenternas berättelser 
skildrar i många fall hur språket är grovt och förolämpningar duggar tätt. En 
berättelse pekar på att spelarna beter sig betydligt ”kaxigare” i spelet än de 
skulle ha gjort i verkliga livet. Respondenten tror att den relativa anonymiteten i 
MMORPG-spel gör att spelarna anser att de kan göra och säga vad som helst 
utan konsekvenser. I en annan berättelse beskrivs att just den speciella 
kommunikationen i spelen ger spelarna en samhörighetskänsla. De erfarna 
spelarna förstår då varandra och det ger status att hitta på nya, populära 
förkortningar och fraser i spelet enligt respondenten. I ett mer RP-inriktat 
sammanhang framgår det i en berättelse att kommunikationen är betydligt mer 
vårdad. Respondenten berättar om hur den som råkar göra ett språkligt fel blir 
tillrättavisad av medspelarna senare. Han påpekar dock hur olik den 
kommunikationen är från MMORPG-spel i allmänhet. En berättelse skildrar hur 
respondenten känner sig ”socialt nedgraderad” av kommunikationen i spelet. 
Han pekar på att den är så olik kommunikationen i det verkliga livet att det är 
svårt att överföra kunskaper från spelet till detta. Det blir istället ett problem för 
en person som spelat mycket MMORPG-spel att kommunicera i det verkliga 
livet, då denne kan ha glömt de sociala regler som styr detta.  
 
En respondent beskriver hur just en del av kommunikationen i spelet fungerat 
som en väckarklocka för honom. Till att börja med berättar respondenten hur 
seriöst vissa spelare tar spelandet, och hur aggressiva de kan vara mot andra 
spelare. Sedan understryker han hur han själv aldrig tagit spelandet på en så 
seriös nivå och att det alltid varit ”på låtsas” för honom, även när det 
problematiska spelandet var som värst. Dock skildrar respondenten hur just ett 
utbrott över voice chat-programmet Ventrilo fick honom att inse att han hade 
problem, åtminstone för stunden. Efter att ha avreagerat sig på detta sätt gjorde 
respondenten aldrig något sådant igen.  
 
 

G – Men det är många som inte ser det [spelandet] som på 
låtsas? 

 
R – Näe, många tar det väldigt seriöst. Jag har gjort det en 
gång: skrikit över Ventrilo och då… det var i somras, förra 
sommaren, då hade jag spelat 3 veckor i sträck, 16 timmar 
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om dagen. Då pumpade jag som sjutton alltså. Sen när jag 
inte fick en sån här hjälm till min gubbe som jag längtat att 
få för då hade min gubbe sett så häftig ut, såhär vingar 
och grejer kommer ut ur hjälmen. Då skrek jag på… och 
sen dagen efter åkte jag till mamma i Andralandskapet i… 
en och en halv vecka tror jag. Jag orkade inte mer… jag 
insåg ”vad håller du på med?” och liksom… Visserligen 
så föll jag tillbaka men jag gick aldrig över den gränsen. 

 
 
Berättelser om behandling 
 
I den första berättelsen om behandling nedan så skildrar en respondent hur 
behandlingen hjälpt honom. Enligt respondenten gick han som i ett töcken 
under flera år där allt utom dataspelandet sållades bort och kändes oviktigt. 
Berättelsen visar att respondenten kände det som att behandlingen gjorde att 
han vaknade upp efter flera års dvala och upptäckte vuxenlivet. Dessutom pekar 
respondenten på hur han fått hjälp att tänka över sina prioriteringar i livet och 
inse vikten av att ta egna initiativ. Slutligen poängterar respondenten att han 
genom behandlingen fått hjälp att inse att dataspelandet inte är så givande som 
han brukade tro.  

 
G – Hur känner du att du blivit hjälpt genom behandling? 
 
R – Det känns som att hela min hjärna var insnöad och 
dom har skottat bort all snö liksom. Jag hade en gammal 
dröm när jag var tonåring att jag ville bli pilot. Den 
försvann. Och sen kom den upp igen under tiden jag var i 
behandling… så jag liksom vaknade till. Jag visste inte… 
jag hade inget mål. Jag siktade ingenstans liksom, utan jag 
bara gick i det mörka. Åren gick och gick. Och det känns 
som att jag bara växt upp och blivit 25 år. Men jag är inte 
erfaren så mycket så på nåt sätt är jag tonåring 
fortfarande. Men… jag vaknade till och ser världen mycket 
annorlunda nu.  
 
G – Mm… Så dom har hjälpt dig att få lite prioriteringar 
igen? 
 
R – Ja, precis. Det känns framför allt kul att göra nånting 
annat än att spela nuförtiden. Jag blir väldigt snabbt 
uttråkad när jag sitter vid datorn hemma nu. Det behöver 
bara gå en halvtimme, trekvart sen känner jag att jag 



59 

måste upp och röra på mig. Kan inte sitta hemma. Typ 
för… ja… på nåt sätt har det byggts in i min hjärna nu att 
det ringer en klocka mycket snabbare än vad det gjorde 
förut. Och den gör att jag gör nånting annat. Förut ringde 
den förmodligen hela tiden men jag bara dämpade den 
genom att kolla in i skärmen.  
 
G – Så liksom hjälp att inse att det inte är så givande 
alltså? 
 
R – Ja. Det är vad behandlingen har gjort för mig.  
 

En annan berättelse beskriver hur respondenten fått genomgå olika delar i en 
behandling nyligen. Ur ett professionellt perspektiv anser respondenten att den 
kognitiva metod har hjälpt honom och att det förmodligen är den bästa metoden 
för att arbeta med problematiskt spelande överlag. Han skildrar även hur 
tankegångar och vanor tidigare fått honom att spela, och att tiden på 
behandlingshemmet fått honom att lättare uppfatta dessa. Tack vare det lyckas 
han numera avstyra sådana tankar och impulser. Dessutom har han regelbundet 
fått tala med en terapeut, vilket respondenten menar har hjälpt honom att förstå 
drivkraften bakom det problematiska spelandet. De aspekter som inte täckts in 
av den kognitiva grundbehandlingen har då tagits upp av terapeuten. Utan insikt 
om vad drivkraften bakom spelandet är tror han att det är lätt att ersätta det 
problematiska spelandet med något annat skadligt beteende såsom alkoholism. 
 
Den första övningen på behandlingshemmet beskrivs i en berättelse som särskilt 
betydelsefull och nyttig för respondenten i fråga. Genom att fylla i en cirkel 
med tårtbitar för hur respondentens dygn tillbringades insåg denne hur mycket 
tid som då gick åt till dataspelandet. Respondenten berättar hur stort intryck 
övningen gjorde på honom då han tidigare lyckats ignorera andras förmaningar 
men nu fick se hur mycket tid dataspelandet tog på ett överskådligt sätt och 
genom en figur han ritat själv. Tidigare blockerade spelet den insikten enligt 
respondenten, och genom övningen var det lättare för honom att förstå hur det 
problematiska spelandet påverkade honom och omgivningen.  
 

R – Första övningen jag gjorde på behandlingshemmet det 
var i varje fall att jag fick rita upp klockan, en 24-timmars 
klocka då och dela in den i tårtbitar hur mycket som jag 
spelade. Och då var det ju 16 timmar om dagen. Och då 
insåg jag ju att jag spelade 16 timmar om dagen liksom. 
Det… jag hade aldrig sett det sådär liksom på en tavla. 
Det är väldigt mycket att man ser det framför sig på tavlan 



60 

och man har själv skrivit ner… och ser det på tavlan. Det 
ger väldigt stor effekt. 

 
G – Det var bra att dom åskådliggjorde det? 

 
R – Mmm… förut när mina anhöriga och så har berättat 
”ja du spelade såhär mycket och du gör ingenting”, jag 
ser det ju inte liksom. Jag blundade ju för det på nåt sätt. 
Spelet liksom står i vägen. Det var väldigt bra att se det på 
tavlan då. Det… det slår hårt. 

 
Ytterligare en nyttig lärdom som behandlingen givit enligt en respondents 
berättelse var insikt i hur ett beroende fungerar. Respondenten framhåller att 
tiden på behandlingshemmet hjälpt honom att förstå att problematiskt spelande 
är ett reellt problem och att det inte bara var han själv som var ”slö”. Genom 
insikten att problematiskt spelande liknar andra beroenden fick respondenten 
lättare att acceptera och arbeta med sin problematik. Berättelsen skildrar hur 
respondenten insåg att han under sitt problematiska spelande var kluven till två 
personligheter: ”spelar-jaget” och ”det riktiga jaget”. Det som fick honom att 
fortsätta spela och prioritera spelandet över annat var då spelar-jaget, berättar 
han. Genom att inte skuldbelägga sig själv helt utan inse vilka andra faktorer 
som lett till problematiken var det lättare för respondenten att genomgå en 
lyckad behandling. Respondenten betonar att om en person med ett 
problematiskt spelande skuldbelägger sig själv leder det förmodligen till att 
denne spelar mer för att dämpa skuldkänslorna.  
 
En annan berättelse visar hur både små regler på behandlingshemmet och dess 
generella tankesätt varit hjälpsamma för en respondent. Han berättar om hur han 
inte haft fri tillgång till sin dator under behandlingen utan istället fördrivit 
kvällarna på andra sätt. Respondenten framhåller tre viktiga punkter i en lyckad 
behandling: att hitta nya aktiviteter, se över tankegångar och värderingar kring 
dataspelandet och att utforska drivkraften bakom det problematiska spelandet. 
Att se över tankegångar genom kognitiv terapi har enligt respondenten hjälpt 
honom och andra på behandlingshemmet att undvika de fällor och situationer 
som tidigare lett till problematiskt spelande. Yttermera berättar respondenten om 
ett återfall han fick under behandlingen, och hur personalen reagerade på det. 
Enligt honom var det hjälpsamt att återfallet inte fördömdes utan belystes och 
analyserades för att respondenten själv skulle kunna se vad som gick snett och 
undvika det i framtiden. Slutligen beskriver han behandlingens femte steg och 
efterbehandling, där en person som genomgått behandling får återvända 
regelbundet för uppföljning på behandlingshemmet. Respondenten har själv inte 
erfarenhet av det steget men pekar på hur viktigt det är för någon med ett 
problematiskt spelande att prata med andra i samma situation. Han poängterar 
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att dataspelande är en asocial aktivitet där spelaren på sätt och vis isolerar sig 
från omvärlden, och att det då är nyttigt att få träffa andra ”face to face” och 
prata.  
 

R – Ja, som sagt har jag trivts bra på behandlingshemmet. 
En av dom första saker jag fått lära mig var att acceptera 
det faktum att jag inte hade fri tillgång till min laptop som 
jag spelat på. Och jag har fått be om den när jag ska få ut 
den och fått ut den väldigt begränsat och sen lämnat 
tillbaka den. Och så har jag bott där och sedan liksom 
gjort andra saker på kvällarna. Vi har tittat väldigt mycket 
på teve, för all del, men vi har suttit och snackat, vi har 
spelat schack, vi har varit och simmat, vi har liksom hela 
tiden hittat på andra saker att göra, eftersom vi alla här 
vet vad vi får och inte får göra. Vi har med personalens 
hjälp tagit itu med våra tankar och värderingar och 
försökt hitta dom här fällorna där det går snett, eller dom 
här situationerna när man gärna… när man gärna spelar. 
Och vi har med hjälp av psykoterapeuten försökt hitta 
källorna som driver en i botten… jag tror att dom här tre 
punkterna tillsammans är… det centrala i en lyckad 
behandling… 
 
G – Mm… och det har funkat för dig då känner du? 
 
R – Ja, jag hade ett kort återfall i fjärde veckan. Men vad 
som hände då var ju inte ett fördömande utan då tog vi itu 
med det. Hur kom det sig att det gick såhär? Och vad bra, 
men då vet vi det och det är sista gången. Och det är 
liksom ett perspektiv som jag hela tiden att ”jag får inte 
får inte får inte får inte spela”, och om man misslyckas så 
är det synd men det är inte en förlust, det är inte kört, utan 
då börjar vi räkna från dag ett igen och du klarade dig 
fyra veckor senast, nu klarar du dig mer. Och nu vet du att 
det här är en risksituation. Och sen det femte steget då, 
som jag ännu inte upplevt men det går ut på att det är en 
uppföljning som sträcker sig över ett år ungefär. Att man 
kommer tillbaka och man kollar hur läget är… kunna 
kontakta dom andra man gick här tillsammans med och så 
vidare. Att ha liksom nån att prata med. När det är en 
jobbig dag… jag tror att dom fem stegen är centrala. 
 
G – Prata med andra i samma situation sådär? 
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R – Absolut. För en dataspelare så sluter man sig ju mer 
och mer i sin egen lilla bubbla. Det är, världen existerar 
mellan dig själv och din dataskärm, och allting annat är 
nånting störande. Ja, och det här att inte leva med datorn 
och umgås med folk, face to face, och… trivas i det. Det är 
väl… grundplåten om man ska säga. Att trivas med sig 
själv utanför datorn. 

 
Även att behandlingshemmet gett respondenten regelbundna mat- och sömntider 
skildras som hjälpsamt i en berättelse. I berättelsen framgår att respondenten i 
fråga tidigare slarvat med både mat och sömn till förmån för spelandet. När 
denne hade ett problematiskt spelande kunde en dags kost bestå av enbart kaffe 
och popcorn enligt berättelsen. Ett annat stycke av samma berättelse beskriver 
också hur respondenten under det problematiska spelandet lagat mat och spelat 
dataspel samtidigt. Därmed sprang respondenten fram och tillbaka mellan datorn 
och spisen medan maten lagades för att inte missa någon speltid. Han poängterar 
att matlagning över huvud taget var ett undantag och att ovanstående matlagning 
under spelets gång var en bra måltid under den perioden.  
 
Hur någon närstående kan hjälpa en person med problematiskt spelande tänker 
respondenter olika kring. Flera berättelser understryker att det inte är någon 
gångbar lösning i längden att dra ur sladden till datorn. I en berättelse jämställs 
det med att slita flaskan ur handen på någon med alkoholproblem, vilket 
förmodligen enbart leder till aggression från dennes sida. En berättelse jämför 
det med att någon närstående uppmanar en rökare att inte köpa fler cigaretter när 
de tagit slut. Respondenten anser det inte vara någon lösning som kommer att 
vara längre än ett ögonblick. I berättelsen funderar respondenten kring hur 
viktigt det är att till exempel föräldrar sätter upp klara och välmotiverade gränser 
kring dataspelandet, något som återkommer i flera andra berättelser också. 
Enbart gränser hjälper dock inte enligt respondenten utan det viktigaste är att de 
närstående försöker få med personen med problematiskt spelande på andra 
aktiviteter. Helst ska dessa inte ha med datorer att göra eftersom någon som haft 
ett problematiskt spelande ofta fastnar framför andra fenomen vid datorn. Han 
berättar om hur en bekant slutat spela World of Warcraft men istället ägnat 
samma mängd tid åt att hålla kontakten med sina gamla medspelare via 
internetsidor. Därmed menar respondenten att datorn fortfarande styr personens.  
 
Just att bryta med både datorn och spelet poängteras i en ytterligare berättelse. 
Respondenten belyser där hur någon som är van att sitta längre perioder framför 
datorn har lättare för att fastna framför något nytt spel i framtiden även om 
denne lyckas bryta med det spel som är problematiskt för stunden. Han 
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poängterar att det då är viktigt att variera tillvaron men att det är svårt i dagens 
samhälle där datorer spelar en så viktig roll.  
 

G – Så det är inte så viktigt om han sitter och spelar eller 
och..? 
 
R – Det är bra att man kan bryta med spelet därför att 
spelet är så beroendeframkallande i sig. Då kan man ju ha 
ett litet mer varierande, man kan sitta och läsa nyheter till 
exempel. Så det är nyttigt att ha brutit med spelet men det 
är inte hela vägen ut. För om man har en tolerans för att 
sitta 10 timmar om dagen framför datorn då kan man lika 
gärna börja spela nåt annat spel om ett år och… då sitter 
man illa till redan från början med det spelet. Så man 
måste lära sig att variera sin tillvaro och kunna bryta upp 
från datorn. Riktigt svårt i dagens samhälle, när många 
sitter hela dagarna på jobbet framför datorn… 

  
En respondent anser att en av de mest effektiva saker närstående kan göra för att 
begränsa spelandet för någon som har ett problematiskt spelande är att inte låta 
denne få ha datorn på sitt rum. Att tvärtemot placera datorn i ett allmänt 
utrymme som till exempel vardagsrummet innebär att det ständigt rör sig folk 
bakom den som sitter vid datorn. Därmed menar respondenten att det blir 
obehagligt att sitta där i längden, vilket kan begränsa en överdriven speltid.  

 
Något flera berättelser tar upp är isoleringen som det problematiska spelandet 
innebär. Att de närstående aldrig ger upp försöken till kontaktskapande med den 
som har ett problematiskt spelande menar en respondent är viktigt. Han 
poängterar att det är nyttigt för närstående att försöka få en förståelse för 
spelarens situation, och vad som orsakat den. Därmed kan de inse att det inte är 
spelarens avsikt att isolera sig från sina närstående utan att det är det 
problematiska spelandet eller ”spelar-jaget” som tagit överhanden. 
Respondenten menar att spelar-jaget är skilt från det riktiga jaget, och när en 
person med ett problematiskt spelande beter sig illa mot sina närstående är det 
spelar-jaget som tagit överhanden.  

 
Berättelser om genus 
 
Majoriteten av spelarna i MMORPG-spel är enligt respondenterna definitivt 
män. I flera berättelser slås det utan tvekan fast att det är övervägande manliga 
spelare bakom avatarerna, oavsett vilket kön dessa i sin tur har. Däremot 
framkommer det i samma berättelser att kvinnliga spelare är långt ifrån 
sällsynta. En berättelse skildrar hur respondenten upplevt att det enbart varit 
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män som styrt de övriga avatarerna, och att spelare som utgett sig för att vara 
kvinnor bemötts med skepsis. Respondenten resonerar vidare kring varför fler 
män än kvinnor spelar, både till antal och speltimmar. Denne tror att det 
förvisso inte behöver vara något som är bundet till spelarens kön men att män 
har lättare att försvinna in i den sortens ”drömvärld” som ett MMORPG 
erbjuder. Kvinnor däremot kan i många fall ha större benägenhet att sätta 
hushållsgöromål och familjen före spelandet, tror respondenten.  
 

R – Ja, definitivt spelar färre tjejer än killar. Men jag vet 
fler tjejer som spelar. Uppfattningen tyckte jag, när jag 
började spela, då var det i princip bara killar. Och jag 
tyckte att jag hörde det på andra spelare också. Och dom 
som utgav sig för att vara tjejer dom ”aja, det säger du 
bara” när man hör det bara och ”du är ju en kille, du 
försöker bara luras liksom”. Men… jag vet flera tjejer… så 
jag tror ändå att det finns ganska många tjejer som spelar 
faktiskt. Det tror jag. Ja, det där med timmar, jag tror att det 
behöver nog inte vara könsrelaterat då om man sitter för 
länge eller inte. Men… visst, jag tror ändå att killar är mer 
benägna att sitta länge. Att fokusera på ett spel, det tror jag. 

 
G – Tror du att det är killar som kör mer då? Både timmar 
och antal och så… 

 
R – Ja, kvinnor kanske, tjejer kanske, lärt sig att… ja dom 
får lite annan uppfostran till viss del. Dom får ta hand om, 
nu är ju det här väldigt generellt (G: Ja, självklart)… ja, 
alltså tar hand om och dom ska föda barn och dom som ska 
ta hand om barnet, hemmet… jag tror dom får, framför allt 
om dom har föräldrarna i alla fall, då får ju dom lära sig 
lite mer. Dom pratar nog mer om sånt. Och då…WoW 
[World of Warcraft], framför allt WoW, är ju en sån här 
riktig fantasivärld man kliver in i. Och… det är nog mer 
killigt, manligt. Att förlora sig i en drömvärld. I en sån 
drömvärld i alla fall, i en sån fantasi, tror jag.  

   
I en relaterad berättelse funderar en respondent kring huruvida olika spelstilar 
kan locka olika uppdelningar av kön. Enligt denna berättelse är det överlag fler 
män än kvinnor som spelar MMORPG-spel och MUD:s. Däremot visar 
berättelsen på att om servern eller hela spelet är inriktat på rollspel blir 
koncentrationen av kvinnor högre enligt respondentens erfarenhet. Denne tror 
att det beror på att fokus skiftar till det sociala samspelet istället för ”att vara ute 
och hacka ner saker”. Även i den här berättelsen framgår en skepsis mot 
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kvinnliga avatarer, vilka respondenten anser spelas av manliga spelare i ungefär 
hälften av alla fall.  
 
Hur män respektive kvinnor framställs i MMORPG-spel beskrivs i berättelsen 
nedan. Respondenten beskriver framställningarna som sexualiserade med 
kvinnliga avatarer liknande barbiedockor och muskulösa manliga avatarer. 
Framför allt menar han att de nya raser som lades till i World of Warcraft med 
en expansion är speciellt stereotypa. I berättelsen framgår dock att kvinnliga 
avatarer av rasen orc frångår ovanstående mönster och tvärtom framställs som 
muskulösa likt manliga avatarer. Även i en annan berättelse framgår att könen 
framställs på ett sådant sätt i spelet. Respondenten reflekterar där över att det 
märks att det är män som utvecklat spelet.  
 

G – Hur tycker du att män och kvinnor framställs i spelen 
då? Typ karaktärer och NPC:er och sånt där…  
 
R –Det är väldigt sådär, vad säger man, sexifierat. 
Tjejerna ser liksom ut som barbies… och killarna är mer 
muskulösa liksom, det är precis som barbie world. 
Förutom en, och det är orcernas… damer. Dom ser 
verkligen muskulösa ut alltså. Det var en sån jag körde. 
Men alltså… vad ska man säga? Det finns ju många som 
liksom säger såhär att killar som kör en tjejkaraktär dom 
är <ohörbart> bögar. ”Näe, jag vill inte kolla på en killes 
rumpa hela tiden medan jag spelar” säger jag då. Det är 
liksom pest eller kolera. Men… det är väldigt alltså, ja… 
tjejerna är såhär… slimmade liksom.  
 
G – Väldigt såhär traditionella… karikatyr nästan?  
 
R – Ja, faktiskt. Den här nya rasen dom la in i Burning 
Crusade, båda deras tjejer ser helt… jättestora händer 
sådär. Rumpa och sådär framtill… dom är så söta! 
<skratt>  

 
Bemötandet av de kvinnliga spelarna skildras olika i de skilda berättelserna. I 
berättelsen nedan framgår att respondenten upplevt att kvinnliga spelare bemöts 
ungefär likadant som de manliga. De har i vissa sammanhang varit ”utsatta” 
menar respondenten, på så vis att yngre, för dem obekanta manliga spelare 
försökt få deras e-mail och liknande. Respondenten poängterar att han inte 
upplevt det problemet inom sin egen guild utan när kvinnliga spelare från hans 
guild stött på så kallade randoms. Respondentens berättelse pekar på att det 
främst är yngre, manliga spelare som beter sig på ett sådant sätt. I dennes guild 
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där de haft en 18-årsgräns har kvinnliga spelare inte bemötts på ett sådant sätt 
enligt honom.  
 

G – Hur tycker du då att den här kvinnliga minoriteten 
bemöts i spelet? 

 
R -  På den nivån jag körde var det inga problem. Vårat 
gäng var ju 25 stycken och jag tror vi var en 3 tjejer, 4 
tjejer med. Möjligtvis är dom lite utsatta nästan. Alla vill 
ju på dom, ”öh, kan jag få din hotmail eller MSN eller?”… 

 
G – Ah okej, lite nyfikna sådär? 

 
R – Jaa… när man kör en sån här, man drar in helt 
okända människor i en femmannagrupp. När man inte har 
alla med sig så tar man nån random med sig, och då visar 
det sig att två är tjejer i guilden som är med där, dom är 
tjejer dom spelarna liksom. Då börjar dom skriva till dom 
så fort dom säger det… men det låg på en mer vuxen nivå i 
våran guild så vi hade en åldersgräns på 18 år. Så det var 
ju… näe, det låg på en vuxen nivå liksom när vi körde. Vi 
hade inga, det var ingen person i guilden som drygade sig 
eller … men, ja… näe, jag tror inte att dom blev så 
diskriminerade…  

 
I en annan berättelse framhåller respondenten att kvinnliga spelare tvärtom får 
ett trevligare bemötande än manliga enligt hans erfarenhet. Chatten inom 
guilden mildrades då kvinnliga spelare var närvarande och även interaktion 
utanför guilden. Respondenten poängterade att de visst råkade ut för en del 
otrevligheter men att det är vardag i spelet, där interaktionen ofta är otrevlig 
spelare emellan.  
 
En respondent har funderingar kring om skillnaden i antalet manliga respektive  
kvinnliga spelare kan bero på att män generellt sett har en starkare 
tävlingsinstinkt. Därmed motiverar det enligt honom män att spela i högre grad 
än kvinnor. En annan berättelse skildrar liknande tankegångar, där en 
respondent menar att kvinnor ofta tar spelet mindre seriöst än män. Alltså har 
kvinnor förutsättningarna för att spela lika väl som män, men eftersom de inte 
är lika benägna att spela ”seriöst” så blir de heller inte lika bra som männen.  
 
Karaktärens betydelse i MMORPG-spel är något som lyfts fram i ett flertal 
berättelser. En respondent beskriver hur närvaron av en kvinnlig avatar både kan 
mildra en hård jargong eller förvärra denna. Han menar att om flera avatarer står 
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ihop och pratar och en kvinnlig avatar dyker upp kan det lätt utvecklas ett grovt 
språk med sexuella antydningar. Respondenten ser detta som tröttsamt och tror 
inte att samma sak händer om de övriga spelarna vet att det är en manlig spelare 
som styr den kvinnliga avataren. Nedan skildras i en annan berättelse hur 
påverkad en respondent var av spelets värderingar. Han berättar om hur han 
ansåg att spelare med avatarer en viss class eller race var på ett visst sätt i det 
verkliga livet. Enligt respondenten gjorde han en koppling mellan spelaren och 
dennes avatar, och allt hans tänkande gick via spelet. Sedan fortsätter 
respondenten att berätta om hur en oattraktiv avatar han tidigare haft bemötts illa 
på grund av sitt utseende. De övriga spelarna väljer i princip alltid en attraktiv 
avatar av en attraktiv race, vilket gör att respondentens karaktär gick emot 
normen. Trots det beskriver respondenten hur han lyckats överträffa andra, mer 
attraktiva avatarer i att göra skada och därmed lyckats uppnå en status liknande 
”den fula ankungen”.  
 

R – Jag hade såna fördomar mot vilken ras man spelade. 
Om nån körde såna där alver så var den typen av 
personer… eller personen som spelade det var en viss typ 
av person. Jag gillade inte dom. Till och med såna 
fördomar hade jag. Jag tänkte att vissa som spelade präst 
var på nåt sätt väldigt dumma… och sånt där. Jag hade, 
hur ska man säga? Väldigt mycket… jag hade väldiga 
värderingar för spelfigurer som gjorde att jag på nåt sätt 
då kopplade spelfiguren till spelaren liksom. Så alla mina 
tankar gick liksom genom spelet och sen till personen som 
spelade figuren. /…/   
 
G – Tror du att attraktiva gubbar eller avatarer eller 
karaktärer, vad man nu vill kalla dom, bemöts bättre än 
fula karaktärer? Typ orcer bemöts sämre än alver sådär? 
 
R – Ja, det tror jag faktiskt. Min figur jag hade hon var ju 
inte hårfager alltså. Hon var jätteful och folk bara ”vad ful 
du är”. Så gjorde jag mer skada än vad dom gjorde ändå. 
Då blev dom väldigt tysta. Men… ja, det tror jag. Alla ser 
ju typ likadana ut, alla tar ju dom här fina ansiktena och 
så… men när det kommer nån ful då blir det liksom…  
 
G – Just att nån har valt en ful karaktär med vilje då? 
Dom blir så förvånade eller? 
 
R – Jaa… det är ju som den fula ankungen. 
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Att dessa framställningar och bemötanden av kvinnliga spelare i MMORPG-
spel skulle ha påverkat respondenterna framgår inte i någon berättelse. En 
respondent pekar på att han spelat spelet utifrån sina egna värderingar utan att 
dessa förändrats av spelet. 
 

G – Känner du att du har påverkats av dom här bilderna 
som ges i spelet av män och kvinnor? 

 
R – Det skulle jag inte säga. Jag tror jag var gammal nog 
när jag satte mig, att ha klart för mig vad jag… mina 
grundvärderingar. Och sen var spelet nånting jag spelade 
utifrån mina värderingar snarare än tvärtom.  
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Analys och diskussion 
 

Resultatanalys 
 
I den här delen av uppsatsen presenteras analysen av det empiriska materialet. 
Under ”Resultat” gås materialet igenom i detalj och för en detaljerad 
beskrivning av den hermeneutiskt-narrativa analysmetod som använts hänvisas 
till ”Metod”. Någon kvantitativ analys av hur många berättelser som pekat på 
samma sak görs inte i analysen. Bitvis poängteras att vissa fenomen förekommit 
i flera berättelser för att understryka att dessa har utgjort en central punkt. Det 
analysen främst syftar att framhålla är dock förståelse för respondenternas 
berättelser. För att ge en förståelse för ämnet besvaras nedan uppsatsens 
frågeställningar utifrån den förståelse jag har kunnat få fram genom det 
empiriska materialet.   
 
Dispositionen nedan utgår ifrån studiens frågeställningar vilka presenteras 
utförligt under ”Syfte och frågeställningar”. Således utgör varje frågeställning en 
rubrik i det här stycket. Under varje fråga ges en analys av materialet utifrån 
uppsatsens analysmetod. Kopplingar till den teoretiska referensramen och den 
tidigare forskningen görs där det är relevant.  
 
Hur berättar personer med erfarenhet av problematiskt spelande om 
spelandet och dess negativa konsekvenser? 
Trots att respondenternas berättelser om deras eget problematiska spelande 
skiljer sig på vissa punkter går flera mönster att skönja. Två faktorer i 
respondenternas bakgrund framstår som avgörande för ett framtida 
problematiskt spelande. För det första visar alla berättelser på att respondenterna 
haft ett intresse för dataspel långt innan spelandet antog en problematisk form. 
De har ofta prövat flera olika dataspel och genrer innan de provade på 
MMORPG-spel, och multiplayerspelet Counter-Strike omnämns upprepade 
gånger. Den andra bakgrundsfaktorn som går igen i alla berättelser är någon 
form av problem under uppväxten. Exakt vad det innebär berättar 
respondenterna inte om, men olika former av utanförskap, mobbing eller 
problem inom familjen nämns som exempel. Boendesituationen under den 
period då spelandet blev problematiskt verkar inte ha varit avgörande för 
respondenterna. I någon berättelse sker det då denne bor tillsammans med 
familjen, och i någon annan när de bor själva.  

Att problematiskt spelande är ett reellt socialt problem slås mellan 
raderna fast i flera berättelser. Detta är dock inte så förvånansvärt då 
respondenterna genomgått behandling för problematiken. Noterbart är däremot 
att de i många fall benämner problematiken ”beroende” trots att ordet undviks i 
både behandlingen och i intervjufrågorna. För respondenterna verkar 
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problematiskt spelande vara ett allvarligt och växande problem, och i en 
berättelse varnas för att det är en bomb som kommer att explodera i framtiden 
om åtgärder inte vidtas.  

Var gränsen går mellan ett dataspelande som fritidssysselsättning 
och ett problematiskt spelande skildras på två olika sätt av respondenterna. Flera 
berättelser betonar att det är när omgivningen påverkas genom att spelaren 
missar eller undviker sociala åtaganden till förmån för spelandet. Att ljuga om 
spelandet, inte svara i telefon och att tänka på spelandet under andra aktiviteter 
beskrivs av respondenterna som gränsen till problematiken. Den andra 
skiljelinjen dras i en berättelse vid en känsla av att spelaren måste spela. Ett fast 
timtal menar respondenten inte går att fastslå eftersom MMORPG-spel i sig är 
så tidskrävande. Där andra spel går att begränsa tidsmässigt är MMORPG-
spelen konstruerade just för att kräva en viss tidsåtgång för att avancera. I 
berättelsen vill respondenten också framhäva att andra genrer också kan ge ett 
problematiskt spelande men att MMORPG-spel är de som har den största risken 
för det.  

Det som främst påverkas av det problematiska spelandet i 
respondenternas berättelser är deras tid. I flera berättelser beskrivs hur 
dataspelandet tagit mer och mer tid från övriga aktiviteter, både studier och 
fritidsysselsättningar i det verkliga livet. Ett spelande med karaktären av ett 
arbete visar sig i takt med att respondenterna intensifierar sitt spelande. De 
beskriver hur en stor del av dygnet, i genomsnitt 12 eller 16 timmar per dag, 
ägnas åt dataspelandet. Raider och liknande sociala händelser av större karaktär 
framstår som det mest tidskrävande. Respondenterna skildrar hur den tid som 
inte går åt till själva raidandet läggs på att förbereda sig inför dessa.  

Tre primära drivkrafter bakom det problematiska spelandet går att urskilja i 
berättelserna: 
 

• Spelandet blir ett mönster och en vana för respondenterna, vilket är svårt 
att bryta sig ur. Istället för att lägga ner energi på att sköta det verkliga 
livet ägnar de större tid åt spelandet för att inte halka efter de andra 
spelarna eller missa någon händelse. Det blir därmed svårt för dem att 
prioritera bort dataspelande och sätta det verkliga livet i första hand. 

 
• Den andra drivkraften består av ett antal sociala faktorer vilka är speciellt 

närvarande i MMORPG-spel enligt respondenternas berättelser. 
Tävlingsinstinkt, statusjakt och grupptryck gör att spelare som vill ta 
spelet på allvar tvingas lägga ner en avsevärd del av sin tid på spelet. Vill 
en spelare bli bäst måste denne i princip vara den som lägger ner mest tid 
på spelet, vilket krockar med allehanda andra aktiviteter. För att ens hålla 
jämna steg med sina medspelare måste spelaren ofta delta i vissa raider 
och spela ungefär lika mycket som de övriga i sin guild. 
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•  Den tredje drivkraften utgörs av verklighetsflykten MMORPG-spelet 
erbjuder. I flera berättelser beskrivs spelandet som ett substitut för det 
verkliga livet, där MMORPG-spelet är mer lättillgängligt och uppnåeligt. 
För en person med ett problematiskt spelande som redan har ett 
problematiskt verkligt liv blir det därmed väldigt frestande att spela mer 
och mer för att undfly verkligheten.  

 
Om MMORPG-spelen i sig är beroendeframkallande råder det delade meningar 
kring i de olika berättelserna. Å ena sidan framhålls det att utvecklarna ständigt 
lägger in belöningssystem i spelen vilka lockar spelarna att spela mycket och 
regelbundet. Å andra sidan visas det även att spelare som inte spelar på vad 
respondenterna skulle kalla en seriös nivå därmed inte har samma chans inom 
spelets belöningssystem. Dessa mindre seriösa spelare har då inte lika många 
incitament att spela och kan lättare undvika ett problematiskt spelande. Däremot 
är berättelserna samstämmiga i att utvecklarna på olika sätt anstränger sig för att 
spelarna ska spela så mycket möjligt. En respondent pekar på att det säkert varit 
en hel del beteendevetare och psykologer inblandade i utvecklingen av World of 
Warcraft för att spelet ska tilltala människors belöningssystem. I en annan 
berättelse fördöms utvecklarnas införande av achievements och andra knep för 
att få spelarna att spela mer. Att dataspelsutvecklarna och speciellt då Blizzard 
som gjort World of Warcraft har en så dominant position på marknaden och tar 
över tilltalande aspekter från andra spel ser respondenterna också som något 
negativt. De menar att Blizzard därmed har så fritt spelrum på marknaden att de 
kan göra vad de behagar och testa olika sätt för att få spelarna att fastna för 
spelet.  

Respondenterna uppvisar en ambivalens i frågan om huruvida 
spelandet gett några fördelar. På ett antal ställen slås det fast att MMORPG-
spelandet inte gett några förbättrade språkkunskaper, även om respondenterna 
poängterar att många andra anser det. En respondent menar att han fått en 
förbättrad reaktionsförmåga i viss mån av spelandet, vilken han haft viss nytta 
av i det verkliga livet. I en annan berättelse framhålls att dataspelandet varit en 
bra hobby för respondenten när det hölls på en lagom nivå. Generellt sett är 
respondenterna dock skeptiska till att spelandet skulle kunna ge särskilt många 
fördelar, och de ser ofta negativa bieffekter med dessa.  

Respondenterna uppfattar det problematiska spelandet som likt 
kemiska beroenden i ett par avseenden. Om personen i fråga inte spelar dataspel 
på ett tag drabbas den av abstinensbesvär, något en respondent vill beskriva som 
”hjärnklåda”. Det uppges inte ge samma fysiska symptom som ett kemiskt 
beroende men däremot samma psykiska längtan efter behovstillfredsställelse. 
Att det problematiska spelandet dessutom påverkar spelarens sociala liv och 
fysiska hälsa på olika sätt skildras även som liknande kemiska beroenden. 
Rökning beskrivs vara det kemiska beroende som främst kan liknas vid 
problematiskt spelande, om ock inte till fullo. I flera berättelser framhålls vanan 
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och mönstret att spela som central, likt en rökares vana att ta en cigarett vid 
vissa tillfällen. Den fysiska hälsan kan påverkas trots att det problematiska 
spelandet inte har en direkt fysisk effekt, vilket belyses i en berättelse. 
Respondenten beskriver hur han fick ont i stora delar av kroppen på grund av 
den stillasittande aktiviteten och dessutom har utvecklat problem med att 
fokusera sin syn när han gått ifrån skärmen.  
 
Det problematiska spelandet är enligt flera berättelser ett generationsproblem. 
Respondenterna anser att det inte är något som drabbar personer som inte tillhör 
dataåldern eller inte kan hantera en dator. Däremot pekar de på att vem som 
helst som har förutsättningarna för att kunna spela löper risk att få ett 
problematiskt spelande om fel förutsättningar för detta finns i dennes verkliga 
liv.  
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv står det klart att problematiskt 
spelande upplevs och konstrueras som ett socialt problem av respondenterna. 
Det är även noterbart att de upplever hur problematiskt spelande inte betraktas 
som ett allvarligt problem av vissa. Flera berättelser efterlyser en större 
förståelse för problematiken bland dem som inte spelar samt mer åtgärder från 
samhällets sida för att komma åt problemet. Med Losekes (2003) teori i åtanke 
kan det problematiska spelandet enligt respondenternas berättelser ses som ett 
nyligen etablerat socialt problem.  

De berättelser som framhållit att det är förutsättningar hos 
respondenten som avgör huruvida någon får ett problematiskt spelande rimmar 
väl med Dodes (2002:91-93) definition av begreppet beroende. Likt den 
behandling respondenterna genomgått undviker Dodes att uttala sig om huruvida 
någon är beroende eller inte. Det centrala enligt både Dodes (2002) och 
respondenterna är hur det problematiska användandet påverkar omgivningen och 
om det ger problem för personen i fråga. Den känsla av att behöva spela som 
förekommer i en berättelse är inget Dodes (2002) uttalat sig kring i detalj, men 
heller inget han utesluter i sin bok. Respondenternas beskrivningar av 
MMORPG-spel som beroendeframkallande till sin natur går emot Dodes 
(2002:92) teori. Enligt Dodes (2002) kan fenomen vara mer eller mindre 
tilldragande, och han skulle klassificera MMORPG-spel som konstruerade för 
att vara tilldragande för många. Dodes (2002) har dock inte undersökt 
MMORPG-spel specifikt, och det är min åsikt att han skulle fördöma spelens 
senaste utveckling på samma sätt som han fördömer cigarettindustrin. Samtidigt 
som Dodes (2002) konsekvent hävdar att inget objekt till sin natur är 
beroendeframkallande framhåller han att till exempel cigarettföretagen förtiger 
information och manipulerar sina varor för att människor lättare ska bli 
beroende. Enligt samma tankegång skulle Dodes med största sannolikhet 
fördöma spelutvecklarnas allt större inriktning mot att få spelarna att spela 
mycket och ofta. Även om Dodes inte skulle påstå att det i sig leder till ett 
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problematiskt spelande skulle det enligt hans teori skapa risker för personer med 
vissa förutsättningar.  

De myter Dodes (2002:93-102) presenterar kring beroende 
förekommer även i respondenternas berättelser. Myten om att en person måste 
nå botten för att kunna tillfriskna förnekas uttryckligen i en berättelse och berörs 
indirekt i andra. En respondent beskriver hur han genom en handling medan han 
spelade som mest insåg sitt problem men ändå fortsatte spela. I andra berättelser 
framgår att det problematiska spelandet snarast kan liknas vid ett statiskt 
tillstånd där spelaren rent praktiskt håller en jämn nivå i sitt spelande. Till att 
börja med har spelandet ökat från ett par till mellan 12 och 16 timmar om dagen, 
men sedan har speltiden hållit sig runt de timantalen enligt respondenterna. 
Någon botten är svår att skönja utan det är snarare så att en problematisk nivå 
har uppnåtts. Det framgår inte i någon berättelse att respondenterna varit särskilt 
mottagliga för hjälp eller erhållit sådan efter en speciellt intensiv periods 
spelande. Även Dodes (2002:94-95) teori om att personer med ett problematiskt 
användande inte nödvändigtvis är självdestruktiva får stöd i berättelserna. 
Respondenterna beskriver snarast ordagrant eller indirekt Dodes (2002:94-95) 
mening om att det problematiska spelandet är ett substitut för något i det 
verkliga livet. Inte en enda berättelse pekar på någon självdestruktiv drivkraft 
bakom spelandet, även om det problematiska spelandet inneburit negativa 
konsekvenser. Flera gånger nämns att spelandet skett istället för andra aktiviteter 
och för att fly verkligheten, alltså ett substitut enligt Dodes (2002:94-95) teori.  

I övrigt stämmer Dodes (2002:117-119) fallstudie väl in på 
respondenternas berättelse. Både personen i Dodes fall och respondenterna  har 
missat viktiga uppgifter i det verkliga livet, försummat sömn och socialt liv. 
Dessutom uppvisar Charlie samma tankebesatthet vid spelen som 
respondenterna beskriver i sina berättelser. Dodes (2002:119) poängterar att det 
inte är spelet i sig som är problematiskt, vilket en del berättelser motsäger. 
Däremot pekar återigen andra berättelser på att respondenterna förmodligen 
skulle ha någon annan problematik om de inte hade ett problematiskt spelande. 
Detta rimmar väl med Dodes (2002:119) teori kring både beroende i allmänhet 
och problematiskt spelande i synnerhet.  
 
Slutligen kan noteras att de resultat som presenterats ovan överlag rimmar väl 
med den tidigare forskningen på området. Till exempel liknar de drivkrafter 
respondenterna framhåller de som Yee (2006b) också lyfte fram i sin studie: 
tävlingsinstinkt, verklighetsflykt och sociala faktorer. Den här uppsatsens 
resultat är även likt de som Linderoth & Bennerstedt (2007) presenterar i sin 
studie om enbart World of Warcraft. Som exempel kan nämnas att respondenter 
i båda studierna beskriver MMORPG-spel som dynamiska och underhållande 
men samtidigt att det sociala trycket leder till ett ökat spelande jämfört med 
andra spel. De berättelser i den här studien som pekar på att respondenterna inte 
fått ett problematiskt spelande innan de börjat spela MMORPG-spel stämmer 
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även väl in på Ng & Wiemer-Hastings (2005) resultat. Flera av respondenterna 
uppger sig ha kunnat kontrollera sitt spelande när de tidigare spelat singleplayer- 
och multiplayerspel (se ”Relevanta begrepp”). När de sedan provat på 
MMORPG-spel har speltiden ökat och ett problematiskt spelande har infunnit 
sig. I Ng & Wiemer-Hastings (2005) studie framkom att just de som spelade 
MMORPG-spel la betydligt mycket mer tid på spelandet än övriga.  
 
Hur upplevs MMORPG-spelens sociala dimension påverka det 
problematiska spelandet? 
I respondenternas berättelser framgår att den sociala dimensionen utgjort både 
en morot och en piska i deras problematiska spelande. Gemensamt för alla 
berättelser är hur ett tidigt dataspelsintresse först inte varit problematiskt, men 
att det genom först multiplayerspel och sedan MMORPG-spel urartat. 
Beskrivningarna tyder på att den sociala dimensionen är viktig för dem som har 
ett problematiskt spelande av MMORPG-spel. Hur viktigt det är varierar dock 
mellan berättelserna, och medan en respondent framhåller att det är halva spelet 
menar en annan att det är något som mest förhöjer de övriga delarna.  

Två grundläggande delar av MMORPG-spelens sociala dimension verkar 
vara de mest centrala för ett problematiskt spelande enligt respondenterna: 
 

• Grupptryck och förpliktelser inom guilden eller kompiskretsen som 
spelaren tillhör. MMORPG-spel är enligt berättelserna utformade för att 
huvudsakligen ge spelaren utmaningar att lösa i grupper av olika storlek. 
För att klara de svåraste utmaningarna i spelen krävs en omfattande 
organisation av ett större antal spelare och en hel del förberedelse. Även 
om ingen av respondenterna nämner det uttryckligen verkar de guilds eller 
grupper av spelare som på så sätt försöker klara dessa utmaningar i mångt 
och mycket likna idrottslag på elitnivå. För att spelaren ska få fortsätta 
delta i guildens framgångar måste denne lägga ner avsevärd tid både för 
att delta i själva utmaningarna och för att förbereda sig inför dessa. Om en 
spelare väljer att delta i dessa aktiviteter erhåller den dels bättre utrustning 
till sin avatar och dels högre status inom guilden som någon som ställer 
upp och spelar sin roll. I synnerhet om den class spelaren valt till sin 
avatar är sällsynt kan pressen på denne att ställa upp vara stor. Genom att 
MMORPG-spel på ett indirekt sätt tvingar fram ett sådant system av 
förpliktelser bland spelarbasen blir ett redan lockande dataspel lätt 
problematiskt för personer med fel förutsättningar enligt berättelserna. 

 
 

• Tävlingsinstinkt och statusjakt genomsyrar enligt berättelserna 
MMORPG-spelen på flera olika sätt. Det blir en tävling mellan olika 
guilds att vara först med att klara en svår utmaning eller att göra detta på 
ett speciellt sätt, både på samma server och generellt sett. Inom guilden 
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blir det likt ett idrottslag prestigefullt att inneha en nyckelroll och sköta 
den bättre än någon annan. På en individuell nivå kan en avatar nå både 
titlar och föremål som antyder att denne är särskilt bra på vissa saker, och 
bland de andra spelarna kan ett rykte växa fram. Att nå de högsta titlarna 
och bästa föremålen kräver en avsevärd speltid, och den som vill vara på 
toppen måste se till att spela regelbundet och ofta mer än sina 
konkurrenter. Berättelserna pekar på att en tävlingsinstinkt driver många 
spelare och på så sätt skapas lätt ett problematiskt spelande när någon 
försöker nå de högsta nivåerna i spelet eftersom det är så tidskrävande. 
Respondenterna poängterar att till exempel World of Warcraft blivit 
lättare med tiden och numera är det inte samma statusjakt efter den nyaste 
utrustningen. Däremot framhåller de hur farligt det systemet med så 
kallade achievements är för någon med risk för problematiskt spelande, då 
detta ger i princip ändlösa utmaningar för spelarna.  

 
Det framgår även i berättelserna att MMORPG-spel på flera olika sätt förutom 
de ovan nämnda ger spelarna sociala incitament att spela regelbundet och ofta. 
Ett exempel som framhålls är det auktionshus som finns i World of Warcraft där 
spelarna kan köpa och sälja föremål mellan varandra. Det skapar en ekonomisk 
drivkraft för spelaren att hålla koll på både vad denne vill sälja och köpa, och att 
försöka få ett så bra pris som möjligt.  

I synnerhet pekar berättelserna på att spelande i en RP-miljö ger 
någon med ett problematiskt spelande ytterligare anledning att spela. Där kan 
spelarens avatar ha en nyckelroll i ett rollspel vilket inte går att genomföra alls 
utan dennes medverkan. Spelarnas avatarer skapar historier och äventyr 
tillsammans, och MMORPG-spelet utgör då främst en ram för dessa. Vill 
spelaren då vara delaktig i historierna så krävs en viss speltid. För någon med ett 
intresse av RP ger det ytterligare en socialt präglad motivation att spela mer, 
med risk för ett problematiskt spelande.  

Trots att den sociala dimensionen i MMORPG-spel verkar spela så 
stor roll i berättelserna ser respondenterna få fördelar med detta. 
Kommunikationen i spelet är enligt berättelserna ytlig och tillfällig generellt 
sett, och i en RP-miljö finns den dessutom mestadels mellan spelarnas avatarer 
och inte mellan spelarna själva. Tvärtemot anser respondenterna att någon med 
ett problematiskt spelande lätt kan försöka ersätta kommunikation i det verkliga 
livet med den i spelet. I och med att kommunikationen i spelet är så bristfällig 
ser de detta dock som något negativt. 
 
Det grupptryck Dodes (2002:106-107) uppmärksammar återfinns på upprepade 
ställen i respondenternas berättelser. I de guilds som respondenterna under sitt 
problematiska spelande har varit medlemmar i verkar ett högfrekvent spelande 
ha varit normen. Guilden kan då utgöra just en sån gruppering som Dodes 
(2002:106-107) menar kan skapa ett grupptryck där individerna sporras att 
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fortsätta sitt problematiska spelande. Den tävlingsinstinkt och statusjakt som 
återkommer i berättelserna tas inte upp av Dodes, och verkar enligt honom inte 
återfinnas i någon annan problematik. Dodes skriver dock om beroende och 
problematiskt användande generellt, och MMORPG-spel är inget som ges direkt 
utrymme i hans bok. 
 
Uppsatsens resultat rimmar väl med den tidigare forskningen. I Duchenaut et als 
(2007) studie framkom hur viktiga guilds var och vikten av att spelarna 
tillbringade tid ihop. De framgångsrika guilds som respondenterna under sitt 
problematiska spelande verkar ha tillhört lär således ha krävt en hel del speltid 
tillsammans av medlemmarna. Detta framgår också i respondenternas 
berättelser. Griffiths, Davies & Chappell (2003) fann att den sociala 
dimensionen var den huvudsakliga drivkraften för de flesta MMORPG-spelare, 
vilket stämmer väl in på respondenterna. Trots att det i vissa berättelser 
framgick att sociala faktorer inte var det mest centrala pekade det mesta ändå på 
att de var bland det mest lockande med spelen. Forskarna i den studien kom 
även fram till att de som ändå föredrog att spela av andra drivkrafter än de 
sociala ofta tillbringade sin tid tillsammans med andra spelare. I uppsatsens 
resultat framstår det som att respondenterna oavsett motivation spelat mestadels 
tillsammans med andra spelare, vilket stämmer väl in på detta. Några som talar 
specifikt om ett socialt tryck liknande det i uppsatsens resultat är Linderoth & 
Bennerstedt (2007). De kom i sin studie också fram till att spelarna i MMORPG-
spel driver varandra att hålla jämna steg och avancera tillsammans.     
 
Hur berättar respondenterna om behandling av problematiskt 
spelande och hur det i övrigt kan motverkas? 
Berättelserna visar att respondenterna på det hela taget är nöjda med den 
behandling de har fått för att avhjälpa det problematiska spelandet. Det framgår 
att de känt sig hjälpta med flera olika aspekter av problematiken och att de hyser 
en stor tilltro för metoden som används på behandlingshemmet. Då 
behandlingen och problematiken är relativt ny är respondenternas berättelser en 
god källa för hur de upplever behandlingen strax efter att den varit färdig. Hur 
de påverkats på lång sikt är dock omöjligt att uttala sig om. 

Den behandling respondenterna har genomgått delas i berättelserna grovt sett 
upp i tre delar: 
 

• Vanor och levnadsförhållanden. I flera berättelser framgår att 
respondenterna under behandlingen fått öva sig i kosthållning och 
regelbundna sömntider. De har även fått ägna sig åt aktiviteter i det 
verkliga livet och haft en socialt umgänge med andra på 
behandlingshemmet. Under behandlingen har personalen sett till att 
respondenterna inte fått spela några dataspel, och de har enbart fått 
använda datorer korta stunder. Berättelserna skildrar dessa brytningar med 
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tidigare mönster de haft under det problematiska spelandet som något 
positivt. Förutom att de rent praktiskt haft en sundare livsstil under 
behandlingen pekar berättelserna på att de uppmärksammat vikten av 
detta och fortsatt med det även efter behandlings slut.  

 
• Kognitiv beteendeterapi. För att behandla de tankegångar som lett till ett 

problematiskt spelande har respondenterna fått genomgå sådan terapi 
under behandlingen. Något som gjort ett starkt intryck enligt en berättelse 
är den första övningen på behandlingshemmet. Denna går ut på att den 
person som har ett problematiskt spelande själv får rita hur mycket tid per 
dygn spelandet upptar på ett tårtbitsschema. Övningen beskrivs som något 
mycket nyttigt och hjälpsamt för att den drabbade själv ska inse 
problemets omfattning. Respondenterna beskriver även hur de fått hjälp 
att se över andra tankegångar kring spelandet som kan vara skadliga för 
dem. Insikt nämns i flera berättelser som ett nyckelord, då de under 
behandlingen fått hjälp att inse vad de missar på grund av spelandet och 
hur lite de får tillbaka tack vare det. Dessutom pekar berättelserna på att 
respondenterna fått hjälp med att inse vilka tankar hos dem själva som kan 
leda till ett problematiskt spelande. Den kognitiva beteendeterapin 
skildras i flera berättelser som central för respondenternas väg ut ur det 
problematiska spelandet. Med hjälp av personalen har de lyckats komma 
till insikt om spelandets konsekvenser, och de kan därmed göra ett 
medvetet val för att hindra det problematiska spelandet.  

 
• Samtal med terapeut. För att hjälpa respondenterna att komma till roten 

med varför de utvecklat ett problematiskt spelande har de fått träffa en 
terapeut en gång per vecka. Samtalen beskrivs som ett bra komplement till 
den övriga behandlingen i berättelserna. I flera av dessa framgår att 
respondenterna fått hjälp med att bearbeta bakomliggande problem som 
fått dem att utveckla ett problematiskt spelande från början. Genom att de 
fått arbeta med roten till varför de spelar samtidigt som de genomgått den 
övriga behandlingen anser sig respondenterna ha blivit hjälpta på flera 
plan. Medan träningen i levnadsmönster och den kognitiva 
beteendeterapin hjälpt dem att sluta spela för stunden har terapisamtalen 
också gjort det lättare för dem att undvika att börja spela igen.  

 
Förutom dessa tre delar av behandlingen pekar berättelserna på ytterligare två 
faktorer som hjälpt respondenterna under behandlingen. Till att börja med har 
attityden hos och bemötandet från personalen varit positiv enligt respondenterna. 
Som exempel berättar en om hur han efter ett återfall inte fått sitt agerande 
fördömt utan bara analyserat utifrån vad som gick fel, och sedan har han fått 
hjälp med att undvika att det ska hända igen. Dessutom tar flera berättelser upp 
vikten av att få delta i sociala aktiviteter med andra som haft liknande 
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problematik. Respondenterna poängterar att personer med ett problematiskt 
spelande isolerar sig själva, och det är då viktigt och nyttigt att öva sig i att delta 
i sociala sammanhang utanför spelet. Yttermera understryker de hur hjälpsamt 
det varit att få prata med andra i samma situation, vilket de getts tillfälle till 
under tiden på behandlingshemmet.  

Enligt berättelserna är de närstående viktiga i de tidiga faserna av ett 
problematiskt spelande, då detta är lättare att förhindra. Ett antal viktiga åtgärder 
som närstående kan vidta för att hjälpa personen återkommer i flera berättelser. 
Om den drabbade bor med sin familj kan denna genom att sätta upp klara och 
välmotiverade gränser se till att hålla spelandet på en lagom nivå. Det gäller 
också för familjen att vara konsekvent med reglerna och förklara varför de 
gäller. Att placera datorn i ett allmänt utrymme där andra personer vistas pekas i 
en berättelse ut som nyttigt för att minska spelandet. Enligt respondenten blir det 
då obehagligt för spelaren att sitta längre stunder vid datorn. Något alla 
närstående till en drabbad kan göra är att erbjuda denne andra sociala aktiviteter 
utanför dataspelet. Här är det enligt berättelserna viktigt att de närstående förstår 
att just isolering är ett symptom på problematiskt spelande. Enligt berättelserna 
är det av vikt att bryta med datorn och inte bara spelet, eftersom någon med ett 
problematiskt spelande lätt faller in i andra aktiviteter vid datorn annars. Det kan 
då krävas upprepade förfrågningar, uppmaningar och allvarliga samtal innan 
personen med det problematiska spelandet går med på att lämna dataspelet. En 
ökad förståelse för spelandet efterlyses också i en berättelse, då de närstående 
lättare kan inse varför och hur mycket tid som kan krävas för att spela ett spel 
men ändå hålla en sund nivå. På så sätt kan missförstånd lättare undvikas och de 
närstående kan sätta upp välmotiverade gränser för spelandet utifrån sin 
kunskap. Att dra ur sladden till datorn uppges inte i någon av berättelserna som 
en bra lösning i längden, även om det kan stoppa spelandet för stunden. 
Respondenterna liknar det vid att ta flaskan ur handen på en alkoholist och 
framhåller att denne förmodligen reagerar med ilska snarare än nyktrar till.  
 
 
Hur berättar personer med erfarenhet av problematiskt spelande om 
sina upplevelser av manligt och kvinnligt i MMORPG-spelen? 
Den manliga dominansen hos spelarbasen i MMORPG-spel är ett genomgående 
tema i respondenternas berättelser. På flera ställen poängteras att det finns en del 
kvinnliga spelare men att dessa är i stor minoritet. Dessutom bemöts spelare som 
påstår sig vara kvinnor i det verkliga livet åtminstone till en början med skepsis 
av sina medspelare. En berättelse beskriver hur en RP-miljö med ett större fokus 
på det sociala samspelet avatarerna emellan lockar fler kvinnliga spelare. 
Återigen framgår det dock att de kvinnliga avatarerna inte förutsätts styras av 
kvinnliga spelare. Respondenterna har flera teorier kring varför MMORPG-spel 
lockar så många fler män än kvinnor. Till att börja med pekar en berättelse på att 
spelen stimulerar en tävlingsinstinkt som är större hos män än kvinnor. Därmed 
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inte sagt att kvinnor inte kan ha en precis lika stark tävlingsinstinkt, men 
respondenten tror att det är vanligare hos män. Han belyser att kvinnliga spelare 
överlag inte tar spelet på lika stort allvar som manliga generellt sett, och på så 
sätt har de svårare för att fastna i ett problematiskt spelande men blir inte lika 
duktiga på spelet som sina manliga medspelare. En annan berättelse handlar om 
att kvinnor överlag får en mer omvårdande uppfostran än män och därmed har 
svårare att förbi vardagsbestyr till förmån för dataspelande. Dessutom pekar 
berättelsen på att den ”fantasivärld” som till exempel World of Warcraft 
erbjuder tilltalar män mer än kvinnor. Män har lättare för att fastna i en sådan 
värld menar respondenten. Slutligen uppmärksammar en berättelse att 
MMORPG-spel med större fokus på social interaktion än på att tävla och slåss 
lockar fler kvinnor.  

I berättelserna framkommer inte att det skulle vara någon stor 
skillnad i hur kvinnliga spelare bemöts jämfört med manliga. En del flirtande 
och kontaktförsök mot kvinnliga spelare kan förekomma enligt en respondent. 
Han påpekar dock att det mest gäller utanför guilden och att kvinnliga spelare 
inom denna bemöts på samma sätt som de manliga spelarna. Närvaron av 
kvinnliga spelare kan påverka samspelet för de övriga runtomkring pekar en 
annan berättelse på. Å ena sidan tycker respondenten att kommunikationen blir 
mildare och mer mogen inom till exempel en guild när det är kvinnliga spelare 
närvarande. Å andra sidan har han upplevt en grov och sexistisk jargong när 
grupper av randoms träffats och en kvinnlig spelare varit närvarande. I RP-
miljöer pekar en berättelse på att bemötandet beror på avatarerna. En ädel 
karaktär bemöter kvinnor på ett respektfullt sätt medan en ond karaktär kan 
komma med skamliga förslag eller liknande. I sådana sammanhang verkar 
samspelet styras avatarernas kön snarare än spelarnas.  

Berättelserna om hur män och kvinnor framställs i MMORPG-spelen 
är i stort sett samstämmiga. Avatarerna beskrivs som sexualiserade med smala, 
bystiga och vackra kvinnor och stora, muskulösa män. Respondenterna 
poängterar att det finns en större variation bland de manliga avatarerna, vilka 
inte nödvändigtvis behöver vara attraktiva. De kvinnliga avatarerna beskrivs 
däremot i berättelserna som i princip uteslutande attraktiva. Kvinnliga avatarer 
av racen orc skildras dock som ett undantag. En spelare som valt en sådan avatar 
bemöts ofta på ett föraktfullt sätt berättar en respondent. Normen i spelen är 
enligt berättelserna attraktiva avatarer, i synnerhet kvinnliga. Däremot är 
situationen en annan i RP-miljöer, där en attraktiv avatar snarare ses som ett 
tecken på att spelaren inte klarar av att rollspela menar en respondent. Han 
framhåller att det på en sådan server var högre status att spela en karaktär på ett 
trovärdigt sätt än att ha en attraktiv karaktär.  

Enligt berättelserna upplever respondenterna inte att de påverkats av 
hur män och kvinnor framställs i MMORPG-spelen. En respondent 
sammanfattar det hela med att han var mogen nog att ha sina värderingar klara 
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för sig när han började spela, och därmed spelat utifrån sina egna 
förutsättningar.  
 

Ur ett genusperspektiv utgör MMORPG-spelen enligt berättelserna 
en i grunden mansdominerad arena. De kvinnliga spelarna utgör undantaget och 
respondenterna beskriver hur manliga spelare tvivlar på att det faktiskt är en 
kvinnlig spelare de möter i många fall. Manliga spelare konstrueras alltså med 
Thomssons (2008:115-116) terminologi som normen i MMORPG-spel medan 
kvinnor utgör undantagen. Även om de manliga och kvinnliga avatarerna rent 
tekniskt har samma förmågor ges de kvinnliga en begränsad och stereotyp roll. 
Medan de manliga avatarerna uppvisar en viss variation beskrivs de kvinnliga 
som skapade för att vara verka attraktiva med få undantag. Det är även noterbart 
att manliga avatarer i stor mån presenteras stereotypt, men det innebär enligt 
berättelserna att en manlig krigare är stor och muskulös. En kvinnlig krigare 
däremot är, precis som övriga kvinnliga avatarer, trådsmal med i övrigt kurviga 
former. De kvinnliga avatarerna konstrueras i mångt och mycket (Thomsson 
2008:15-21) som något vackert att titta på för spelarna medan de manliga 
konstrueras för att se mer funktionella ut. Däremot går MMORPG-spelen emot 
de traditionella konstruktionerna av kvinnor som bärare av svagare attribut än 
män (Thomsson 2008:32). Som ovan nämnts är det rent tekniskt ingen skillnad 
mellan manliga och kvinnliga avatarer, utan det är enbart kosmetiska skillnader 
mellan spelens kön.   
                  Om MMORPG-spel sätts in i Hirdmans (1988:116-119) teori om 
genussystemet märks det att uppsatsens resultat klingar väl med detta. Enligt 
respondenternas berättelser görs det i spelen en skarp uppdelning mellan könen. 
Trots att de båda har samma tekniska förutsättningar är manliga och kvinnliga 
avatarer så fysiskt olika i spelet att de inte kan blandas ihop. Även bland 
spelarbasen märks det i berättelserna att de manliga spelarna utgör den mall och 
norm de kvinnliga bedömds efter (Hirdman 1988:117). I en berättelse beskrivs 
hur de kvinnliga spelarna tar spelet mindre seriöst än de manliga spelarna. I en 
annan hur den i allmänhet grova jargongen spelarna emellan kan både förbättras 
och förvärras av en kvinnlig spelares närvaro. I respondenternas berättelser 
framgår att den manliga dominansen i spelet är en självklarhet, vilket inte är så 
konstigt med tanke på hur stor andel av spelarbasen som förmodligen är män. 
Enligt Hirdmans (1988:116-119) teori om genussystemet är det centralt för 
systemets fortlevnad att kvinnor inte får efterhärma män för väl, då en 
uppdelning mellan könen är dess grund. Ur den aspekten utgör MMORPG-
spelen ett undantag från genussystemet, då kvinnor som ovan nämnts har samma 
tekniska möjligheter att hålla jämna steg med män. Det är heller inget som 
hindrar en kvinnlig spelare från att skapa en manlig avatar eller vice versa. På så 
sätt utgör MMORPG-spelen en bitvis könsneutral arena där genussystemet 
förvisso upprätthålls men där spelarna själva kan välja sitt kön. Respondenternas 
berättelser pekar på att de manliga spelarna förutsätter att de avatarer de möter 
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styrs av andra män, och på så sätt blir bemötandet också könsneutralt. Å andra 
sidan gör MMORPG-spelen en åtskillnad mellan män och kvinnor på flera plan, 
där kvinnliga avatarer är mer sexualiserade och kvinnliga spelare bemöts 
annorlunda när de avslöjar sitt kön.  
 
De berättelser om genus som framkommit i uppsatsens resultat uppvisar likheter 
med den tidigare forskningen på flera sätt. Respondenternas upplevelse av att 
betydligt fler män än kvinnor spelar MMORPG-spel stämmer väl in med Yees 
(2006a) och Griffiths, Davies & Chappells (2003) studier. Också att män och 
kvinnor skulle ha olika drivkrafter bakom att spela återfinns i Yees (2006b) 
artikel Motivations for Play in Online Games. Samma faktorer verkade drivande 
enligt både uppsatsens och Yees (2006b) resultat: män spelar mer utifrån 
resultatinriktade orsaker och kvinnor på grund av sociala faktorer. Bryce & 
Rutters (2003) studie av dataspel ur ett genusperspektiv har också nått samma 
resultat som uppsatsen i stor mån. Forskarna fann där att dataspelen 
huvudsakligen betraktas som en manlig hobby och att kvinnor på olika sätt 
hindrades från inträde i den. De fann också att kvinnor ofta framställs på ett mer 
sexualiserat sätt än män i spelen (Bryce & Rutter 2003). I den studien beskrivs 
däremot kvinnor i dataspel som offer i behov av räddning, medan de enligt 
respondenternas berättelser i lika stor mån som män kan vara spelens hjältar.   
 
Egen diskussion 
 
Av respondenternas berättelser framgår att det problematiska spelandet har 
inneburit en rad negativa konsekvenser för dem. Ett typiskt problematiskt 
spelande börjar med ett par timmars dataspelande varje kväll, men med tiden 
blir timmarna fler och fler. Sömnen blir lidande då personen hellre sitter uppe 
och spelar länge på nätterna, ofta för att raidandet kräver det. De sociala 
relationerna till vänner och familj försämras då även dygnets ljusa timmar börjar 
ägnas åt spelande, och personen slutar umgås med sina nära och kära. Lögner 
och obesvarade telefonsamtal haglar tätt till en början, och fortsätter gentemot 
de närstående som fortfarande försöker få kontakt. Studierna sköts på ett 
halvhjärtat sätt till en början, men även de hamnar lågt på prioriteringsskalan när 
det problematiska spelandet intensifieras. Personen är inte längre närvarande 
lika ofta i skolan eller på jobbet, och även om de är på plats så är deras tankar 
kvar i spelet. Slutligen tillbringas i princip all vaken tid framför skärmen och 
spelet, och nu har spelvärlden blivit den centrala och den verkliga för personen. 
I takt med ett ökat spelande har effekterna på det verkliga livet blivit mer 
kännbara, och en ond cirkel har skapats. För att slippa tänka på de problem som 
hopat sig i det verkliga livet fortsätter personen spela och koncentrerar sig hellre 
på de mer hanterbara utmaningarna i spelet.  
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Beskrivningen ovan är en sammanfattning av hur ett typiskt problematiskt 
spelande utvecklar sig enligt min analys av studiens resultat. Det är långt ifrån 
någon heltäckande mall för allt problematiskt spelande utan ett kort exempel 
som vävts samman utifrån flera berättelser. Det finns både stora variationer och 
likheter berättelserna emellan enligt min analys.  
 
Enligt min förståelse av studiens resultat är det som skiljer ett problematiskt 
spelande från annan problematik tidsåtgången. Ett problematiskt spelande ger 
den drabbade ett konstant och oändligt tidsfördriv utan baksmälla eller annat 
behov av återhämtning än sporadisk sömn. Tidsåtgången påverkar i princip alla 
andra aspekter av den drabbades liv, eftersom denne nu inte upplever sig ha tid 
med studier, jobb eller sociala relationer. Ett problematiskt spelande kan även få 
den drabbade att prioritera bort så basala behov som mat och sömn för att kunna 
lägga ytterligare några minuter på spelandet. Förvisso blir den fysiska hälsan 
ofta lidande och precis som vid kemiska beroenden påverkas den drabbades 
sociala liv markant. I grund och botten menar jag dock att det är tidsåtgången 
som är det centrala i ett problematiskt spelande. Därmed inte sagt att jag anser 
att det går att mäta ett problematiskt spelande i timmar rakt av, men som en av 
berättelserna så vältaligt uttryckte det: ”tar man tid som man inte har egentligen 
för att spela, då är det ett problem”.  
 
Just påverkan på omgivningen och personen i frågas övriga liv är något som i 
berättelserna markerar gränsen för ett problematiskt spelande. Jag anser att det 
kan vara en användbar avgränsning för problematiken, även om det inte är 
någon helt enkel gräns att dra. I flera berättelser beskriver respondenterna att de 
är ”beroende” av dataspel, vilket jag förvisso inte menar är fel per definition. 
Däremot behövs det enligt min mening betydligt mer forskning på området och 
tills vidare är ”problematiskt spelande” i den betydelse som används i denna 
uppsats ett användbart verktyg.  
 
Jag är utifrån studiens resultat kluven i frågan om dataspel i sig kan vara 
beroendeframkallande. Berättelserna pekar på att många spel, i synnerhet i 
genren MMORPG-spel, är konstruerade för att vara tidskrävande och därmed 
lockar till ett problematiskt spelande. Samtidigt som jag anser att detta är något 
viktigt att ha i åtanke och att det på sätt och vis är ett förkastligt handlande av 
spelens utvecklare ser jag inte spelen i sig som problematiska. Uppsatsens 
resultat ger snarast bilden av dataspel som något extremt tilltalande för vissa 
personer, och om dessa har fel förutsättningar löper de en stor risk att utveckla 
ett problematiskt spelande. Det är min åsikt att det problematiska spelandet 
grundas mer på individens förutsättningar än spelets, i likhet med Dodes teori. 
Precis som Dodes vill jag dock peka på att dataspelens utvecklare borde känna 
eller åtminstone tvingas anta ett ansvar för de personer som får ett problematiskt 
spelande. Återigen vill jag understryka att MMORPG-spelen enligt både denna 
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studies resultat och tidigare forskning är att anse som betydligt mer 
problematiska än andra dataspel. 
 
I resultatet ges dessa MMORPG-spels sociala dimension en viktig roll även om 
det inte pekas ut som det mest centrala i berättelserna. Det står enligt min 
mening klart att de olika sociala möjligheterna i spelen tilltalar de flesta 
dataspelare på de mest skilda sätt. De som föredrar att spela ensamma kan göra 
så även i ett MMORPG-spel men ändå tävla mot de andra spelarna och på så sätt 
ständigt erhålla nya utmaningar. Spelare med mer sociala ambitioner kan spela 
med och mot andra spelare i princip dygnet runt. Oavsett vad som specifikt 
driver en spelare att lägga ner tid på ett MMORPG-spel finns det flera aspekter 
av spelen som kan leda till ett problematiskt spelande. Raidandet nämns av flera 
respondenter som speciellt problematiskt, då det ofta kräver ett schemalagt 
spelande med krav på upp emot 30 timmars speltid per vecka. Även RP-miljöer 
kan locka en spelare att investera mycket tid i en avatar för att få spela sina 
roller i olika historier. Utifrån uppsatsens resultat ser jag alltså den sociala 
dimensionen i MMORPG-spel som om inte problematisk i sig så i alla fall något 
som lockar många till ett problematiskt spelande.  
 
Förutom dessa sociala motivationer framgår det i resultatet att MMORPG-spel 
inte enbart är en social plattform utan generellt sett också förhållandevis 
välgjorda spel. Ett normalt dataspel har ofta en beräknad speltid på mellan 15 till 
50 speltimmar. Ett MMORPG-spel kräver enligt min egen grova beräkning 150 
till 200 speltimmar för att nå den högsta nivån. Noterbart är även att MMORPG-
spel inte tar slut på den högsta nivån utan att det då ofta öppnar sig myriader av 
nya möjligheter. Dessutom erbjuder ett MMORPG-spel en dynamisk värld som 
utvecklarna kan förbättra och förstora med tiden, medan de flesta single- och 
multiplayerspel är mer begränsade i det avseendet. I kombination med ovan 
nämnda sociala möjligheter är alltså MMORPG-spelen något som lär locka 
många dataspelare enbart för att de är välgjorda och dynamiska.  
 
Av min analys att döma är respondenterna helt nöjda med den behandling för 
det problematiska spelandet de har genomgått. Behandlingens olika delar 
upplevs ha varit gynnsamma på sina egna sätt, och i berättelserna beskrivs hela 
behandlingen i positiva ordalag. Även respondenternas funderingar kring 
möjliga behandlingar pekar på att de tror att den i nuläget är väl utformad för de 
flesta med ett problematiskt spelande. Det står enligt min bedömning klart att 
respondenterna upplever sig ha genomgått en lyckad behandling. Allt från 
personalens bemötande till boendeformerna och de olika aktiviteterna verkar 
genomtänkt och har enligt berättelserna hjälpt respondenterna i deras 
tillfrisknande. Noterbart är att respondenterna i uppsatsen genomgått 
behandlingen relativt nyligen, och att det är svårt att uttala sig om de långsiktiga 
konsekvenserna av den.  
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Bitvis framhålls också i berättelserna att ett problematiskt spelande är lättare att 
åtgärda om närstående kan hjälpa den drabbade innan det gått för långt. De sätt 
på vilka närstående kan hjälpa en drabbad som jag anser är centrala enligt 
analysen är dels klara regler kring spelandet, förslag på andra aktiviteter och en 
ökad förståelse för dataspelandet. Om de närstående förstår hur dataspel 
fungerar kan de också lättare sätta upp rimliga gränser och förstå när den som 
spelar har fått problem. Enligt min bedömning är de förslag respondenterna 
kommer med nyttiga både för att förebygga ett problematiskt spelande och för 
att motverka ett redan utvecklat sådant. Det kan även vara hjälpsamt efter att 
personen i fråga genomgått en behandling, för att förebygga återfall.  
 
Uppsatsens resultat pekar på en komplicerad bild av hur genus konstrueras i 
MMORPG-spel. Till att börja med upplever respondenterna inte att kvinnliga 
spelare bemöts speciellt annorlunda än manliga, förutom att de får utstå en del 
flirtande från randoms. Berättelserna pekar dock på att spelarnas kön inte är 
något självklart i spelen, utan det är främst inom guilds som spelarna känner till 
varandras kön i det verkliga livet. Därmed löper kvinnliga spelare risk att få 
utstå viss negativ uppmärksamhet från manliga spelare om de avslöjar sitt kön 
utanför guilden, men de kan välja att inte göra det. Att någon har en kvinnlig 
avatar innebär inte att medspelarna antar att det är en kvinnlig spelare som styr 
den, utan alla antas vara manliga. Avatarerna framställs på ett stereotypt sätt 
utifrån sina kön, där männen oftast är stora och muskulösa och kvinnorna små, 
nätta och kurviga. Berättelserna skildrar en handfull undantag från dessa 
framställningar, men poängterar att det är svårt att ens skapa en oattraktiv 
karaktär i spelen, i synnerhet en kvinnlig sådan. De attraktiva racerna som till 
exempel alv spelas dessutom av betydligt fler än de oattraktiva som till exempel 
orcer, menar respondenterna.  
 
MMORPG-spel kan utifrån det ovanstående ses som en unik och komplex arena 
för genuskonstruktioner enligt min mening. Trots att kvinnliga avatarer verkar 
vara skapade för att se ut som sexobjekt i spelen har de samma tekniska 
förutsättningar som manliga. I berättelserna pekas heller inte på att de skulle 
ringaktas på grund av sitt kön. En kvinnlig spelare kan förvisso råka ut för 
obehagligheter från randoms i spelet men verkar åtnjuta minst lika mycket 
respekt som de manliga spelarna inom guilds. Dessutom ges både män och 
kvinnor möjlighet att agera könsneutralt i spelet genom att välja en avatar av 
motsatt kön och inte avslöja sitt riktiga kön för någon. Den manliga spelaren 
utgör normen och respondenterna beskriver hur det är uppenbart att det är spel 
skapade av män, för män. Kvinnliga spelare är dock inte helt sällsynta och 
verkar enligt berättelserna inte begränsas i sitt spelande särskilt mycket. 
Däremot tyder flera berättelser på att MMORPG-spel inte tilltalar kvinnor i 
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samma omfattning som män, vilket skulle kunna förklara varför männen är i 
majoritet.  
 
Min slutsats är alltså att spelutvecklarna ger en skev bild av kön i spelen, men att 
detta inte verkar påverka spelarna nämnvärt. Kvinnor kan råka ut för viss 
oönskad uppmärksamhet men det verkar inte vara i någon större omfattning. 
Tvärtemot så kan MMORPG-spelen ge manliga och kvinnliga spelare en chans 
att mötas under lika omständigheter, åtminstone rent tekniskt. Det kan vara värt 
att notera att alla respondenter i den här uppsatsen var män, och berättelserna om 
hur kvinnliga spelare bemötts således är andrahandsupplevelser.  
 
Vidare forskning 
 
Problematiskt spelande är ett förhållandevis nytt problemområde och enligt min 
mening finns det egentligen ingen aspekt av det som utforskats tillräckligt. I och 
med att en stor majoritet av de studier som gjorts är kvantitativa anser jag att 
flera och mer djupgående kvalitativa studier vore nyttiga. Till exempel anser jag 
att en kvalitativ studie om dragkrafter hos olika sorters dataspel skulle vara 
intressant. 

Trots att spelet World of Warcraft nämns flitigt i den här uppsatsen 
är jag skeptisk till forskning kring ett särskilt spel. Något som kan noteras i den 
tidigare forskningen är att det i början av 2000-talet var spelet EverQuest som 
ådrog sig uppmärksamhet, men att det några år senare inte tas upp alls. Min 
mening är att World of Warcraft förmodligen kommer att gå samma öde till 
mötes med tiden, även om dess stora spelarbas talar för att dess popularitet kan 
hålla i sig längre än EverQuests.  

Problematiskt spelande ur ett rent behandlingsperspektiv anser jag 
vore en nyttig och användbar forskningsvinkel. Dels då hur det faktiskt 
behandlas i dagsläget och dels hur det diskuteras på olika institutioner. Speciellt 
intressant är den diskussion som förs i American Psychiatric Association om 
huruvida problematiskt spelande ska medtas i nästa upplaga av deras 
diagnosmanual DSM V enligt min mening. Om så blir fallet kommer 
problematiskt spelande att få en betydligt större tyngd som ett socialt problem 
anser jag.  
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II 

Bilaga 1 – Intervjuguide (s. 1) 

 

Problematiskt spelande 

• Berätta om ditt problematiska spelande. 

• Var anser du att gränsen till ett problematiskt spelande går? 

• Finns det några fördelar med att spela dataspel? 

• Går det att jämföra med kemiska beroenden? 

• Kan vem som helst ha ett problematiskt spelande? 

 

Den sociala dimensionen 

• Berätta om hur den sociala dimensionen i MMORPG-spel påverkat ditt 

spelande. 

• Vilka positiva effekter anser du att MMORPG-spel ger jämfört med andra 

spel? 

• Vilka negativa effekter anser du att MMORPG-spel ger jämfört med 

andra spel? 

• Har guilds en påverkan på spelandet? 

• Förekommer det grupptryck i spelet? 

• Förekommer det statusjakt i spelet? 

• Upplever du att kommunikationen och samröret med personer i 

MMORPG-spel är lik den i det verkliga livet? 

 

Män och kvinnor 

• Spelar mer män än kvinnor MMORPG-spel upplever du? 

• Hur framställs kvinnor respektive män i spelen? 

• Bemöts spelare av olika kön på olika sätt? 

• Bemöts attraktiva avatarer av det motsatta könet bättre än andra tror du? 

• Har kvinnor och män olika motivationer bakom att spela tror du? 



III 

Bilaga 2 – Intervjuguide (s. 2) 

• Upplever du dig ha påverkats av dessa uppfattningar? 

 

Behandling 

• Hur kan ett problematiskt spelande behandlas av en professionell? 

• Har du själv fått hjälp ur ett problematiskt spelande? Hur har detta i så fall 

skett? 

• Hur kan ett problematiskt spelande motverkas av närstående? 

• Har du själv erfarenhet av en lyckad behandling? 

• Hjälper det att någon närstående drar ur sladden ur datorn eller liknande 

tror du? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Hej! 

 

Tack för din medverkan i denna studie. Jag som kommer att genomföra din intervju och 

bearbeta materialet heter Gustav Södling och går fjärde året på socionomprogrammet med 

allmän inriktning på Linköpings Universitet. Som en sista examensuppgift för att få 

magisterexamen på programmet genomför jag en undersökning av ett ämne som är relevant 

för socialt arbete. 

 

Det ämne jag har valt är problematiskt dataspelande, i synnerhet av MMORPG-spel. Jag är 

även intresserad av spelets olika aspekter, såsom kön och kommunikation. Mitt mål är att 

försöka få fram din uppfattning om ämnet, och det finns inga svar som är rätt eller fel. Du får 

svara hur långt eller kort du vill, eller inte alls om du inte vill det. Om du godkänner det 

kommer jag att spela in samtalet med digital bandspelare för att lättare kunna bearbeta 

materialet senare. 

 

Dina personliga uppgifter och det material som framkommit under intervjun kommer endast 

att behandlas av mig och enbart i denna studies syfte. Det material som därigenom 

framkommer är helt konfidentiellt och du kommer att få vara anonym. Din medverkan är helt 

och hållet frivillig. Skulle du före, under eller efter studiens genomförande ångra dig går det 

bra att kontakta mig på nedanstående nummer eller e-mail. Du kommer då omedelbart att 

slippa all medverkan och allt material som grundats på din intervju kommer att raderas. 

 

Vänliga hälsningar, 

 
 
 
 
Gustav Södling  

gusso471@student.liu.se 

073 936 27 42 

 
 

 
 


