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Sammanfattning 
Diskussionen i Sverige angående dataspelsberoende och att främst att ungdomar, spenderar 
mycket av sin vakna tid framför spelen, har på senare tid tagit fart i media. Många har 
diskuterat om inte detta är ett samhällsproblem. WoW (World of Warcraft) är ett av de 
populäraste spelen i världen och lockar väldigt många individer. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka spelet WoW för att ta reda på vilken eller 
vilka av dess spelkomponenter som kan ha ett samband med ett beroende. Detta har gjorts 
genom experiment, observation och intervju av individer som spelar spelet. 
 
Syftet anses uppnått och frågeställningen i arbetet har besvarats. De komponenter som ansågs 
ha ett samband med beroende var Spelare (spelarna i spelet påverkade varandra på en social 
nivå) och Karaktärsuppgraderingen (jakten efter att få sin karaktär att bli bättre och bättre).       
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1 Inledning 

1.1 Ämnesområde & Problemformulering 
”40 000 svenskar kan vara beroende av att spela dataspel.”1 Under senare tid har man ofta fått 
höra detta problem diskuteras i media. Många svenskar spelar dataspel så mycket att det går 
ut över annat. Den tid vissa tillbringar framför dataspelet tar över den tid de egentligen ska 
lägga på oftast skolan, men även den tid som ska upptas av arbete. I vissa fall tar 
prioriteringen av dataspelet över den tid som normalt ägnas åt vanliga vardagssaker som att 
sova och äta. ”Det handlar om killar som till exempel slutat äta eller sova för att de inte kan 
gå ifrån sina datorer.”2 Många har diskuterat om detta är ett folkhälsoproblem.1 & 2 

 

Dataspelsberoende är ett relativt nytt begrepp jämfört med begreppet dataspel. Dataspel har ju 
funnits i många år nu, men det är inte för än på senare år som begreppet dataspelsberoende 
har börjat diskuteras flitigt i media. På grund av en snabb IT-utveckling har 
dataspelsmarknaden blomstrat. Fler och fler har tillgång till datorer i hemmet, och det finns en 
uppsjö av olika spel och spelconsoler (olika medel att spela spel via) att tillgå. Detta medför 
att fler människor börjar spela dataspel. I takt med den snabba IT-utvecklingen så utvecklas 
även dagens dataspel. Spelen blir större och mer avancerade. Dataspel för 20 år sedan såg inte 
ut som de som finns att tillgå idag. 
   
Att man blir beroende av dataspel kan ha flera anledningar. Oftast finns en bakomliggande 
faktor till varför man spenderar majoriteten av sin vakna tid framför en skärm. Denna faktor 
kan beskrivas som en verklighetsflykt3. Men det måste finnas något i spelen som erbjuder 
denna verklighetsflykt. Det måste även finnas en anledning till varför man blir beroende av ett 
visst spel och inte ett annat. Även den mest beroendelatenta personen blir inte beroende av 
vilket spel som helst. Ett dataspel består av många olika sorter komponenter (se 3.2.4). Någon 
eller några av dessa sorter av komponenter måste ha ett samband med beroende.   
 
Ett väldigt populärt spel på senare tid är WoW (World of Warcraft). I november 2006 
uppmätes antalet abonnenter på spelet till 7,5 miljoner4. Det finns ingen vetenskaplig 
undersökning gjord som kan ange antalet individer som är beroende av spelet. Däremot finns 
det en teori inom området som bygger på ett antagande av Dr. Maressa Orzack som har 
studerat olika sorters beroende i 15 år. Hon är även grundare till Computer Addiction 
Services5. Med lång erfarenhet och expertis på området dataspelsberoende uppskattar Orzack 
antalet beroende av spelet WoW till 40 %6. Det skulle i sådana fall betyda att ca 3 miljoner av 
WoW-spelarna är beroende. 
 
 
 

                                                 
1 Bondesson - Svenska Dagbladet (2006-08-08) 
2 Larsson - Sveriges Radio – Ekot (2002-08-08) 
3 Thorsen - Game-addict clinic opening in Amsterdam (2006) - http://www.gamespot.com/news/6152141.html  
4 Wikipedia.org - http://sv.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft  
5 http://www.computeraddiction.com/ 
6 Wright & Palmer - Expert: 40% av WoW-spelarna är beroende (2006) -      
http://www.tomshardware.se/diverse/20060811/ 



 6 

1.2 Frågeställning 
Vad är det då som har hänt i spelutvecklingen som kan förklara varför man slutar äta och sova 
för att spela? Utifrån ämnesområde och problemformulering har jag valt följande 
frågeställning: 

 
• Vilken eller vilka är de komponenter hos spelet WoW i relation till person som har 

samband med beroende? 
 
Anledningen till varför frågeställningen formuleras i relation till person är att de komponenter 
som kan tänkas ha ett samband med beroende samverkar med personen. De komponenter som 
finns i spelet måste ha en relation till personen som spelar spelet eftersom de gör så att just 
han/hon vill spela spelet. Vidare kan också argumentation föras gällande att en komponent 
som gör att en person spelar spelet inte behöver samverka till att en annan person spelar 
spelet.  
 

1.3 Avgränsning 
Denna studie kommer enbart att behandla WoW-spelare. WoW var det mest sålda spelet i 
Sverige 20057. Tillgången på dem som spelar WoW har bidragit till att denna studie gjorts på 
just WoW-spelare. Eftersom det är ett så pass populärt spel så har det även medfört att väldigt 
många blivit beroende av att spela det. Statistik talar som tidigare nämnts om att ca 40 000 i 
Sverige är dataspelsberoende8. Det finns som tidigare nämnts, ingen vetenskaplig 
undersökning som kan bevisa antalet WoW-spelare som är beroende, men eftersom det är ett 
av världens största spel så gör jag antagandet att WoW står för en stor del av dem som är 
beroende. Detta har även bidragit till avgränsningen.  
 
Som tidigare nämnts kommer undersökningen till en viss del att präglas av psykologiska 
aspekter. Dessa aspekter kommer enbart behandlas ur ett rent relationsmässigt perspektiv 
mellan person och spel. Undersökningens huvudfokus kommer inte att vara att utifrån 
psykologiska termer förklara hur det kommer sig att en person blivit beroende. De 
psykologiska aspekter som används i undersökningen kommer med hjälp av och inom 
informatikens ämnesområde hjälpa till att besvara frågeställningen.  
 
Jag är medveten om att många anledningar och förklaringar till varför någon över huvudtaget 
blir beroende oftast ligger hos personen. En klar orsak till beroende är verklighetsflykt, men 
varför blir vissa beroende av datorspel och andra av narkotikaklassade substanser? Är det ren 
slump? Det måste finnas något hos spelet som lockar till verklighetsflykt eller liknande och 
det är just dessa faktorer som denna undersökning avgränsar sig till. Även om man är 
beroende av någon anledning som inte har med spelet att göra så måste det enligt mig finnas 
olika viktiga delar i spelets mekanism som erbjuder hjälp till verklighetsflykt. Det är dessa 
delar av spelet denna undersökning avgränsar sig till att försöka finna och förklara. 
 
 

                                                 
7 Ernofsson - Sveriges branschtidning för TV- och datorspel (2006) 
http://www.gameelite.se/nyheter/2006/speltoppen_2005.asp  
8 Thurfjell - De lever för att spela (2006-08-08) -
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,868455,00.html 
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1.4 Intressenter 
Först och främst kan detta arbete vara till hjälp för dem som är beroende av dataspel eftersom 
de kan isolera och sätta namn på aspekter inom spelet som hjälper till att framkalla ett 
beroende, och med hjälp av det motarbeta sitt beroende. 
 
Vidare kan detta arbete vara till intresse för anhöriga till dataspelsberoende. Uppsatsen kan 
vara till hjälp för dem att själva få en inblick i varför deras anhöriga är beroende av ett 
dataspel. Om man som anhörig har en förståelse till varför någon är beroende är det lättare att 
hjälpa den anhörige att ta sig ur beroendet.  
 
Till sist kan denna undersökning nyttjas av personer som planerar inköpa och spela ett spel 
som de vet att andra har svårt att sluta spela. Om en person är medveten om bakomliggande 
faktorer hos spelet som framkallar beroende kan han/hon lättare ta avstånd från dessa. De 
flesta har fått information i grundskolan till varför folk blev och var beroende av narkotika. 
Detta gjordes som ett försök, och lyckat försök i många avseenden att skrämma ungdomar att 
använda narkotika. På liknande sätt kan detta arbete användas för att skrämma folk att bli 
beroende av dataspel.  
 
Man kan även hävda att en undersökning som denna kan användas i CBT (computer-based 
training) syfte. Då man kan kartlägga och identifiera de delar i ett spel som ökar 
beroendekraften, kan man använda dessa delar till att skapa bättre CBT-miljöer och system 
till att lättare kan fånga individens uppmärksamhet samt öka dess intresse vid CBT. 
     
Vidare kommer individer som är beroende eller som spelar mycket WoW att utnyttjas för att 
skapa kunskap inom området eftersom de kan komma med många viktiga detaljer angående 
spelet. 
 
Till sist kan vi ta dem som utvecklar spel. De borde vara intresserade av detta arbete eftersom 
de vill göra spel som folk köper och spelar (att använda denna undersökning till det kan 
uppfattas som oetiskt). Med hjälp av detta arbete kan de få kunskap om hur de ska utveckla 
spelet för att få så många som möjligt att spela det. 
 
 

2 Syfte 
Denna undersökning kan ses som en del av ett stort sammanhängande mål där huvudtanken är 
isolera och finna delar i beroendeframkallande spel, för att minska och motarbeta 
dataspelsberoende. Därför vill jag påstå att min primära målgrupp för denna uppsats är 
dataspelsberoende individer och deras anhöriga.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara vad det finns för komponenter i spelet 
WoW som har ett samband med ett dataspelsberoende.     
 
 

3 Perspektiv 
Av egen erfarenhet i form av många bekanta som spelar WoW ser jag spelet som extremt 
beroendeframkallande. Samtidigt som jag är fullt medveten om att anledningen till att de 
spelar så mycket kan ha en förklaring som inte är kopplat till spelet. Mitt perspektiv säger mig 
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att det inte enbart finns anledningar som inte ingår i spelet, utan det måste existera delar i 
WoW som samverkar med ett beroende. Annars är mitt förhållningssätt till spelet WoW 
väldigt ytligt. Jag är själv inte insatt i hur spelet fungerar och heller inte insatt i varför folk 
spelar spelet.  
 
Många som spelar dataspel vill inte förknippas med termen beroende. Begreppen dataspel och 
beroende, och oftast när de nämns tillsammans kan ses och uppfattas som väldigt laddade. 
Detta är en stor anledning för mig att skriva denna uppsats.  
 
Även mitt synsätt på spelberoende kan klassas som ytligt då jag själv inte varit beroende av 
dataspel av någon form. Visst har jag spelat dataspel, men inte i den mån att det gått ut över 
andra väsentliga ting. På många sätt kan jag visserligen förstå vad det finns för ting i spel som 
lockar spelarna. Jag ser och antar att den största lockelsen till att spela är en sorts 
verklighetsflykt som jag tidigare nämnt. Men hur och vad i spelet som erbjuder en 
verklighetsflykt är jag inte närmare bekant med och kan därför inte relatera till det i en större 
grad.  
 
Min bakgrund av olika studier som design och användarbarhet inom ämnesområdet spel, styr 
på många sätt mitt angreppssätt i denna studie. Eftersom jag är väl bekant med hur spel är 
uppbyggda och hur dess komponenter ser ut, samt vad som krävs av ett lyckat spel så vet jag 
att det existerar faktorer i spel som bygger på att få användaren att fastna och fortsätta spela. 
Dessa olika faktorer kommer att förklaras mer ingående längre fram och de kommer ha en 
central roll i min kvalitativa undersökning av WoW-spelare.     
 
Vidare är mitt synsätt på beroende som ett eget begrepp begränsat av ting som är 
beroendeframkallande inte bara i dataspel. Jag ser beroende som en koppling till något man 
behöver. Oftast något som bygger (enligt mitt synsätt) på en psykisk uppfattning om att man 
behöver det, som till exempel olika beroendeframkallade preparat (koffein, nikotin etc.). Min 
uppfattning av beroende är att beroende har en skadlig effekt. Då jag relaterar till beroende 
framkallar det en negativ känsla som säger att det är något som inte är bra. Samma sak gäller 
min relation till dataspelsberoende.         
 

3.1 Koppling till befintlig kunskap 
Vissa undersökningar och arbeten har gjorts på området. Många av dem består av en 
psykologisk karaktär där fokus inte ligger på spelet utan på individen. Detta är ett bra skäl till 
att skriva just min uppsats, eftersom jag anser att vi behöver kunskap av spelets roll i ett 
beroende sammanhang.  
 
I en artikel jag läst diskuteras ämnet dataspelsberoende, artikeln innehåller en undersökning 
på ungdomar som spelade arkadspel9. Denna artikel skrevs 1994 och visade att 
arkadspelsberoende kunde liknas vid ett spelberoende, som kunde skapa negativa 
uppträdanden och känslor hos den drabbade. Den avslutas med att påvisa att många av de 
arkadspel som fanns att tillgå 1994 höll på att utvecklas för hemmabruk, och att det är något 
som måste ses som allvarligt då fler och fler kan bli beroende. 12 år senare skriver jag denna 
uppsats, och som det ser idag nu så finns de flesta dåvarande arkadspel i hemmet. Detta är 
viktigt att påvisa eftersom detta framhäver hur betydelsefullt det är att denna uppsats skrivs. 
 

                                                 
9 Fisher - Identifying video game addiction in children and adolescents (1994) 
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3.2 Centrala begrepp 

3.2.1 Beroende 

Beroende kan vara ett väldigt subjektivt begrepp då det kan uppfattas olika från person till 
person. Medan någon kan anse att ett beroende är när man till exempel spelar på trav för 
200kr i veckan, kan någon annan mena att man är beroende då man spelar för mycket mer och 
oftare. 
Det man kan vara överens om är att det är ett speciellt beteendemönster man har, som skiljer 
sig från icke-beroendes beteendemönster. För att man ska klassas som beroende krävs det att 
sex olika kriterier uppfylls10: 
 

1. Upptagenhet. Man är helt upptagen av det man gör. Majoriteten av sin vakna tid går åt 
till att tänka på aktiviteten i fråga.  

 
2. Sinnesförändring. Aktiviteten erbjuder ett sätt att på kort sikt må bättre. 

 
3. Toleransökning. Att man hela tiden behöver mer av aktiviteten i fråga. 

 
4. Abstinenssymtom. Kroppen vänjer sig vid beteendemönstret. Då man ska sluta med 

aktiviteten så upplever man jobbiga psykiska och fysiska symtom.  
 

5. Konflikter. Den beroende hamnar ofta i konflikter med sin omgivning men även med 
sig själv (inre konflikter). 

 
6. Återfall. Beroende personer försöker ofta sluta med aktiviteten som skapar det 

negativa beteendemönstret. Ofta faller de tillbaka i beroendet och då på samma nivå 
då de slutade. 

 
Dessa sex kriterier skall alltså uppfyllas för att en person ska anses vara beroende. För att 
applicera detta på dataspelsberoende så byts begreppet aktivitet ovan ut mot dataspel eller mot 
WoW.  
 
Att undersöka om någon är beroende av WoW eller inte faller utanför denna uppsats syfte. 
Beroende begreppet beskrivs här för att få en bild av hur WoW kan påverka spelarna. När 
man spelar spelet är det tänkbart att spelarna kan uppleva dessa kriterier ovan. Eftersom det 
krävs mycket djupare undersökning angående om en individ är beroende eller inte blir det 
svårt att mäta i detta sammanhang. Meningen med arbetet är att hitta spelkomponenter i WoW 
som kan kopplas till beroende. Eftersom beroende begreppet inte kommer att kunna mätas i 
denna undersökning kommer spelkomponenter som gör att man spelar spelet vara i fokus. 
Alltså kommer inte de spelkomponenter som hittas kopplas till beroende utan de kommer 
kopplas till varför man spelar spelet. Jag ser dessa komponenter som samma som de som kan 
kopplas till beroende. Jag ser alltså beroendekomponenter som de komponenter som gör att 
man vill spela spelet i den grad man gör det. Detta kommer ha tydlig fokus i analysen då jag 
inte kommer koppla de komponenter jag finner till beroende utan till varför man spelar spelet.  

3.2.2 Spel 

Spel kan spelas på dator, tv, mobiltelefon etc. De finns många olika genrer av spel, allt från 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) till utbildningsspel. Beroende 

                                                 
10 Nilsson - Jakten på Jackpot: En bok om spelberoende (2002)  



 10 

på ändamålet med spelet så ser det olika ut. Medan ett utbildningsspel är skapat för att utbilda 
är ett MMORPG spel skapat för nöjessyfte.   
Det finns många olika definitioner på vad spel är för något11. Enligt Aderud visar de olika 
definitionerna ändå en betoning mot att spel är inneboende motiverad aktivitet som involverar 
interaktion, konflikter och mål.   
 

3.2.3 World of Warcraft 

WoW behöver en närmare beskrivning eftersom det är vikigt att få en bild av fenomenet som 
ligger till grund för undersökningen. Nedan följer en beskrivning av de viktigaste delarna i 
spelet. 
 
Allmänt 
WoW hamnar under genren MMORPG. Spelet är utvecklat av spelföretaget Blizzard 
Entertainment. Det är det största spelet i sitt slag, och det är det MMORPG spel som sålt mest 
vid lanseringen12. WoW bygger på de tidigare spelen i serien Warcraft. Det är därför lätt att 
känna igen miljön om man spelat de tidigare spelen. Spelet utspelar sig i en värld som kallas 
Azeroth, vilken är den samma som i de tidigare spelen. Spelet går inte att köpa med en 
engångskostnad, utan den som vill spela måste betala en abonnemangsavgift på 12 euro i 
månaden.   
 
Spelinnehåll 
Spelet kan spelas både i form av PvE (player vs. enviroment), alltså spelare möter dator, eller 
i form av PvP (player vs. player), spelare möter andra spelare. Spelarens avatarer (karaktärer) 
kan ingå i antingen ”The Horde” (onda) eller ”The Alliance” (goda). Vardera sidan innehar 4 
olika raser, som man som spelare får välja vilken man vill spela. Vidare innehar de olika 
raserna fler valbara klasser. Klasserna är den viktigaste delen då det gäller att definiera vilken 
roll man har spelet. Man kan vara allt från ”Warrior” (krigare) till ”Priest” (präst). Alla klasser 
har olika egenskaper. Är man en ”Warrior” är man bra på att slåss i närstrider och är man 
”Priest” är man bra på att läka andra spelare.  
 
Karaktärsutveckling 
Man börjar på nivå 1 och man ska nå nivå 60. WoW är jämförelsevis ett ganska snällt och 
förlåtande spel och enda svårigheten att nå nivå 60 är andelen nedlagd tid13. Spelet slutar dock 
inte då, utan när man kommit till nivå 60 träder man in i ”endgame”. Karaktären slutar inte 
utvecklas vid nivå 60, utan jakten på nya vapen och liknande ting fortsätter för att man ska 
klara av de svåra insatserna. Vid nivå 60 är tillgången till en grupp eller bekanta att spela med 
viktig då det krävs ca 40 personer för att klara av en instans och här är samarbete viktigt. En 
instans kan lättast förklaras som ett uppdrag som avslutas med att en så kallad ”end-boss”. 
När den sista bossen dödats har man klarat instansen. När bossen dör, ”droppar” (tappar) den 
olika föremål som spelaren kan plocka upp för att utveckla sin karaktär till det bättre. Ju bättre 
föremål spelaren får, desto bättre blir karaktären och möjligheten att klara svårare instanser 
ökar.    
 

                                                 
11 Aderud - Flow and Playing Computer Mediated Games – Conceptualization and Methods for Data     
Collection (2005) 
12 Wikipedia.org - http://sv.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft 
13 Ibid 
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3.2.4 Spelkomponenter 

Jag har valt att se på begreppet spelkomponenter som alla de komponenter ett spel består av.  
Alla de olika komponenter som existerar i ett spel har jag valt att kalla för spelkomponenter. 
Därför är konceptet väldigt brett och öppet. Alla de olika delar som existerar i ett spel har jag 
valt att se som spelkomponenter. Då kan man dra slutsatsen att ett spel består av en mängd 
olika spelkomponenter som samverkar med varandra.  
Främsta anledningen till denna vida syn på spelkomponenter är att jag inte är insatt i 
spelkomponenterna i WoW.   
 

4 Teori   

4.1 De olika kategorierna av spelkomponenter 
Då spel består av en mängd olika komponenter, skulle en beskrivning av all dessa 
komponenter ta upp hela denna uppsats. Jag har istället valt att använda mig av ett ramverk 
som förklarar alla de olika sorter och kategorier av spelkomponenter som existerar för att få 
en förankring av de framtagna komponenter som kan tänkas ha ett samband med ett beroende.   
 
Meningen med denna uppsats är att hitta de komponenter som har ett samband med ett 
beroende. För att kunna göra det måste man först ta reda på vad det finns för olika sorter av 
spelkomponenter. Björk & Holopainen presenterar ett komponentramverk för att beskriva spel 
baserat på de aktiviteter som man som spelare presterar14 (se figur 1).  
 

 
    Figur 1. Game component framework 
 
Detta ramverk delar som synes upp alla olika sorter av spelkomponenter i fyra olika 
kategorier:  
holistic (holistisk), boundary (gräns), temporal (temporär) och structural (strukturell). Dessa 
kategorier behöver beskrivas samt kopplas till WoW för att senare i uppsatsen kunna med 
hjälp av framtagen empirisk data utröna under vilken eller vilka av dessa kategorier de som 
samverkar med ett beroende. Utefter det ska sedan de enskilda komponenterna som enligt 
resultatet samverkar med beroende tas fram med hjälp av dessa kategorier. Ramverket är en 
del av den grund som analysen bygger på (se punkt 6). 
  

• Holistic. Dessa komponenter hanterar aspekten av ett spel som är relevant när man 
tittar på aktiviteten av att spela ett spel som en odelad aktivitet. Vidare är 

                                                 
14 Björk & Halopainen - Patterns in Game Design (2005) 
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komponenterna relevanta när man tittar på relationen mellan aktiviteten att spela ett 
spel och andra aktiviteter.  

 
Game instance (Spelinstans). Detta kan man säga är hela spelets livstid. En 
spelinstans omfattar de komponenter, aktiviteter och handlingar som beskriver 
det specifika spelandet av ett helt spel. När man spelar ett arkadspel så startar 
spelinstansen när man lägger i ett mynt. Spel instansen avslutas när man som 
spelare får ange namn till high score listan eller när man förlorat.  
WoW-exempel: WoW ser lite annorlunda ut jämfört med ett arkadspel. En 
spelinstans i WoW kan ses som hela livslängden av den värld man spelar i, från 
det att den första servern skapas till det att den sista servern stängs av.  
 
Game Session (Spelsession). En spelsession är specifik för spelaren. Den 
innefattar hela aktiviteten av att en spelare spelar ett spel. I vissa sammanhang 
existerar inte någon skillnad mellan spelsession och spelinstans. Skillnaden blir 
mer distinkt då man tittar på MMORPG spel som till exempel WoW. 
WoW-exempel: Samma gäller här som för en spelinstans. Enda skillnaden är att 
WoW även kan ta slut när spelaren bestämmer sig för att sluta spela och aldrig 
börjar igen.  
 
Play Session (Spelomgång). Tiden det tar att spela ett spel är ofta uppdelad i 
flera olika tillfällen. Varje tillfälle är en spelomgång, så en spelsession kan 
beskrivas som en eller flera spelomgångar. I spel som ger möjlighet att spara sin 
nuvarande situation räknas inte alla spelomgångar som del av en spelsession 
eftersom spelaren kan gå tillbaka till tidigare sparade spelomgångar och den 
spelomgång de lämnat inte existerar längre.  
WoW-exempel: Då WoW är ett väldigt stort spel och direkt inte har något slut, 
så kan man säga att varje gång man sätter sig ner och spelar är en spelomgång. I 
WoW kan man heller inte överge en spelomgång för att gå tillbaka till tidigare 
sparade spelomgångar, därför består alla spelomgångar av en spelsession. 
 
Setup Session (Inrättningssession). Alla komponenter hittills inkluderar en 
inrättningssession. Dessa kan vara olika sätt för en spelare att göra kreativt 
arbete eller att bestämma deras spelupplevelse genom att sätta upp egna mål. Ett 
kreativt arbete kan vara olika sätt där en spelare får införa sitt eget material i 
spelet, genom till exempel olika modifikationer av karaktärer eller menyer.    
WoW-exempel: En variant av inrättningssession i WoW är när man påbörjar en 
spelsession, då spelaren får välja och modifiera en karaktär som de sedan ska 
spela med. 
 
Set-Down Session (). Funktionaliteten att samla komponenter som används i 
spelet för förvaring och återvända spelet till sitt tidigare tillstånd mellan 
spelsession och spelomgång är vanligtvis ointressant från ett spelupplevelse 
perspektiv. Emellertid kan set-down sessions tillåta individuella spelare att 
individuellt administrera eller planera aktiviteter. 
WoW-exempel: Finns direkt inget exempel eftersom denna komponent inte 
existerar i WoW. Man skulle kunna säga att utvecklingen av karaktären skulle 
kunna passa här, men då den nämnda inte är en aktivitet som är utanför spelet 
blir den svår applicerad på WoW.     
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Extra-Game Activities (Extra Spelaktiviteter). Många aktiviteter i spel handlar 
inte så mycket om att spela själva spelet, eller att förbereda sig för att spela. 
Denna komponent innehåller alla aktiviteter relaterade till spelet men som inte 
har en direkt påverkan på vare sig spelet, dess tillstånd eller spelarstrategier. 
Utan dessa komponenter behandlar de extra aktiviteter ett spel kan erbjuda. 
WoW-exempel: I WoW finns det åtskilliga olika så kallade ”addons”. Det är 
olika filer som kan införas i spelet för att ändra olika designutföranden som till 
exempel menyer utefter eget tycke. Det har ingen direkt påverkan på spelet, men 
kan påverka spelarens upplevelse.   

 
       

• Boundary. Detta är de komponenter som begränsar aktiviteterna av att personer spelar 
spel, antingen genom att bara tillåta vissa handlingar eller genom att göra vissa 
handlingar mer belönande. Komponenterna är mest relevanta när man är intresserad av 
att definiera syftet av att spela spelet eller när man vill definiera vilka aktiviteter som 
inte är tillåtna i spelet.  
 

Rules (Regler). Regler begränsar spelarens räckvidd av aktiviteter medan de 
spelar genom att upprätthålla vissa handlingar och beskriva i vilken ordning 
handlingarna bör genomföras. Till skillnad från till exempel brädspel kan 
dataspel uppfattas som mindre regelstyrda då man inte behöver explicit lära sig 
reglerna utan man kan lära sig genom att testa sig fram vad som är tillåtet och 
vad som inte är det. 
WoW-exempel: I WoW är det inte tillåtet att chatta eller prata med den andra 
sidan. Som tidigare förklarat existerar det två olika sidor i spelet som spelaren 
får välja vilken man ska ingå i. När en i ena sidan försöker skriva till någon på 
den andra sidan översätts texten till nonsenstecken som inte går att tyda. 
 
Modes of Play (Olika spelsätt). Många spel har flera olika sätt att spela spelet 
på. Inom dessa spelsätt kan spelarna genomföra olika handlingar. Det kan 
existera flera lager av olika spelsätt inom spelet, samt varje spelsätt kan bestå av 
delar av sätt att spela på. Spel kan vara konstruerade så att olika spelare har 
olika uppsättningar av handlingar de kan genomföra vilket utgör olika spelsätt.  
WoW-exempel: För det första kan man som spelare välja mellan olika klasser 
vilken ens karaktär tillhör. Alla klasser spelas olika beroende på vilken man valt 
att tillhöra. Sättet man spelar på styrs av vilken klass man valt. Det finns fler 
olika sätt att spela på vilket är oberoende av vilken klass man valt. På vissa 
servrar spelar man instanser, det vill säga att man spelar med varandra och 
meningen är att man ska samarbeta. På andra servrar spelar man mot varandra 
och meningen är att man ska försöka döda varandra.  
 
Goals and Subgoals (Mål och delmål). Mål ger spelaren motivation för deras 
handlingar i spelet. Målen definierar spelets tillstånd som man som spelare ska 
försöka uppnå genom att manipulera spelet genom deras och andra spelares 
handlingar. Oftast uppnås målen genom att uppnå delmål som i sin tur kan 
generera fler delmål.  
WoW-exempel: I WoW kan ett mål vara att få ett ”set of items” (serie av saker) 
vilket ger en bonus. För att göra det måste man uppnå ett delmål vilket är att få 
en ”item”. 
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• Temporal. De temporära komponenterna beskriver spelets flöde som att berätta för 

någon annan vad som hänt i spelet efter man spelat klart. Den syn som reflekteras av 
dessa komponenter är mest relevant då man är intresserad i de individuella val en 
spelare gör eller när man vill förklara orsak och verkan av att spela spelet.  

 
Actions (Handlingar). Handlingar är de medel genom en spelare kan göra 
ändringar till spelets tillstånd. Handlingarna kan vara explicita för spelaren eller 
implicita i spelet. Definitionen av handlingar i denna kontext är för de logiska 
handlingarna vilka orsakar ändringar i spelets tillstånd. Att fysikt röra pekfingret 
mot till exempel musknappen och trycka på den anses inte som en handling, 
utan själva handlingen är den ändring i spelets tillstånd som initieras av knapp 
tryckningen. Därför är handlingar i detta ramverks kontext alltid förknippade 
med spelets gränssnitt genom en spelare kan ändra spelets tillstånd. 
WoW-exempel: Mycket ryms inom denna komponent i WoW. Genom att 
flytta, röra och styra sin karaktär kan man säga att man utför en temporär 
handling. 
 
Events (Utgångar). Utgångar är de ändrade spel tillstånd som går att uppfatta av 
spelaren. Om handlingar står för indata till spelet, är utgång spelets utdata. De 
informerar spelaren om de konsekvenser som skapas av deras handlingar. 
WoW-exempel: Då man attackerar en fiende i spelet ger WoW feedback om 
hur mycket skada man gjort. Ens handling har skapat en konsekvens som kan 
uppfattas av spelaren. 
 
Closures (Avslutningar). Avslutningar är kvantifierbara och meningsfulla spelar 
upplevelser som oftast är associerad med ändringar i speltillståndet. En 
avslutning kan förknippas med att uppnå mål, men kan också vara den punkt 
man når då det blir uppenbart att målet inte kan nås. Skillnaden mellan 
avslutningar och mål är att mål är en del av spelet och avslutningar inträffar när 
man spelar spelet. Avslutningar behöver inte heller nödvändigtvis vara beroende 
av speltillståndet, utan de kan också vara spelarens subjektiva upplevelse.  
WoW-exempel: De flesta spel inkluderar avslutningar på flera olika nivåer. 
Detsamma gäller för WoW. WoW kan sägas ha avslutningar för att skaffa en 
”item”, skaffa en serie av ”items”, samla en guld, samla flera guld etc.  
 
End Conditions (Slutkrav). Slutkrav kan definieras som de krav som måste 
uppfyllas i speltillståndet för att byta sätt att spela på (modes of play), för 
slutföra av en avslutning (closure) eller för att avsluta av spelomgång, 
spelinstans eller spelsession.  
WoW-exempel: Ett slutkrav kan vara då man klarat en instans (uppdrag) genom 
att man dödat alla fiender inklusive sista bossen.  
 
Evaluation Functions (Utvärderingsfunktioner). Utvärderingsfunktioner är de 
algoritmer som används i spelet för att bestämma utgången av slutkraven. De 
flesta utvärderingsfunktioner är förutbestämda och bygger inte på slump, så det 
ger samma resultat varje gång.  
WoW-exempel: Då utvärderingsfunktioner bygger på algoritmer som finns i 
spelets kod är det svårt att ge ett bra exempel här.  
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• Structural. De strukturella komponenterna är de huvudsakliga delarna av spelet 

manipulerade av spelarna. De är antagligen de den mest konkreta kategorin i 
ramverket. De kan vara fysiska symboler som representerar den verkliga världen, 
påhittade objekt, människor och varelser, men de kan också vara abstrakta fenomen 
som representerar värden och egenskaper. Denna synvinkel på komponent är mest 
relevant då man fokuserar på de komponenter som spelarna interagerar med.      

 
Game Facilitator (Spelförenklare). Spel kan inte bli spelade utan någon sorts 
underlättande agent som sätter upp spelet och synkroniserar speltillståndet under 
spelandet. De som underlättar eller sköter spelet är ansvariga för att göra de 
nödvändiga ändringarna som skapas av spelarnas handlingar.  
WoW-exempel: Då en spelförenklare lättast sättas in andra spelsammanhang 
som till exempel vanliga brädspel eller kortspel, är appliceringen av denna 
komponent på WoW svår. Men jag skulle ändå vilja argumentera för att en 
spelförenklare i ett WoW sammanhang kan ses som de som skapat spelet, de 
som uppdaterar spelet samt de som sätter upp och underhåller alla servrar man 
kan spela på.  
 
Players (Spelare). Spelarna är de som står för de olika verkande krafterna som 
tävlar antingen mot eller med varandra i ett spel för att uppnå deras mål. I de 
flesta fall är en spelare helt enkelt personen som spelar ett spel. I andra fall kan 
en spelare ses som den datorstyrda entiteten som man som människa tävlar i 
mot. Dessa entiteter följer samma regler som en mänsklig spelare.  
WoW-exempel: I WoW är det både mänskliga och datorstyrda spelare. De 
mänskliga spelarna spelar både med och i mot varandra beroende på vilken sida 
man är. Spelar man instanser så spelar flera mänskliga spelare tillsammans mot 
datorstyrda spelare. Spelar man istället PvP (Player versus Player) så spelar de 
mänskliga spelarna mot varandra, men även på dessa servrar finns det 
datorstyrda spelare som de båda lagen slåss emot. 
 
Interfaces (Gränssnitt). Gränssnittet av ett spel är väldigt viktigt eftersom det är 
genom det som spelaren upplever spelet. Gränssnittets två huvudsakliga 
uppgifter är att, 1) uttrycka temat och känslan av spelet. 2) Ge spelaren 
information om spelets tillstånd samt information om möjliga funktioner eller 
handlingar i spelet. Inom detta ramverk refererar gränssnitt enbart till 
funktionaliteten och information som tillhandhålls av spelet på en strukturell 
nivå. Representationen av spel element är en integrerad del av gränssnittet, då 
gränssnittet är en komplicerad komponent som består av många olika lager som 
i sin tur består av flera undergränssnitt. 
WoW-exempel: En komponent av gränssnitt i WoW är till exempel menyn i 
vilken man kan se och välja bland alla sina ”items”. Menyn ger information till 
spelaren om vad han har tillgång till samt alla de olika egenskaper varje ”item” 
besitter. 
 
Game Elements (Spelelement). Spelelement är de fysiska och logiska 
komponenterna som innehåller speltillståndet och som är manipulerade av 
spelare för att de ska uppnå sina mål. Spelare influerar spelets tillstånd genom 
handlingar som görs på spelelementen, vilka de kan kontrollera. Oftast 
innehåller spelelement egenskaper som definierar deras förmåga och som 
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används som inmatning för att bestämma effekten av handlingen. En speciell 
kategori av spelelement är spelvärlden, den värld vilket spelet utspelar sig i och 
som innehåller alla andra spelelement. Exempel vad typer av spelelement 
inkluderar kan vara element som definierar spelets rymd, storlek och terräng. 
Eller till exempel element som personifierar spelaren. 
WoW-exempel: WoW innehåller extremt mycket spelelement. Det 
huvudsakliga elementet kan anses vara dess hela värld, där alla de andra 
elementen existerar. Världen i WoW kallas för Azeroth och är uppdelat i två 
olika öar som heter Kalimdor och Eastern Kingdom. Att färdas inom spelet 
snabbast möjligt tar ca 20 minuter från söder till norr.  
 
Game Time (Speltid). Speltid är den tid man spelar ett spel. Alla händelser i ett 
spel kan ordnas efter varandra på en tidslinje för att förklara vad som hände 
under den period man spelade. Alla spel är inte beroende av den exakta tiden, 
därför behöver inte alltid tiden användas som mätenhet på tidslinjen. Riktig tid 
och spel tid kan i vissa spel vara samma sak, till exempel i ett bilspel där man 
kör ett antal lopp på tid. I andra spel skiljer sig speltiden och den verkliga tiden 
då man i spelet till exempel kan ta pauser.  
WoW-exempel: WoW i sig är inte beroende av någon speltid. I WoW finns dag 
och natt men ingen klocka eller datum. Dag och natt berör dock inte själva 
spelandet på något vis. Då många uppdrag i spelet tar lång tid, tar det samma tid 
i verkligheten. Dessa uppdrag är ofta tidskrävande och kräver konstant spelande.      

              
 
4.2 F-modellen15 
F-modellen är en modell över hur man ska mäta flow (se figur 3). Flow är det tillstånd en 
person hamnar i då den är så involverad emotionellt i en utmanande, fördjupad aktivitet att 
personen i fråga förlorar tidsuppfattningen16. Om man är engagerad i en aktivitet och har en 
optimal upplevelse så upplever man flow som i sin tur ger klara mål, förlorad 
självmedvetenhet, ökad kontroll samt skev tidsuppfattning. Upplevelsen av flow är ofta 
huvudanledningen för att genomföra en speciell aktivitet17. Om eftersträvan av flow är 
anledningen att genomföra en aktivitet, till exempel att spela ett spel, kan med fördel 
argumentation föras gällande att de sorts spelkomponenter som framkallar flow är de samma 
som samverkar med ett beroende. Om man vänder på det så anser jag att ett spel kan innehålla 
komponenter som har ett samband med beroende, men inte med flow eftersom du kan vara 
beroende av ett spel utan att det konstant framkallar flow (se figur 2). Vid spelande av 
dataspel kan vågor av flow förekomma18.   
 
 

                                                 
15 Aderud - Flow and Playing Computer Mediated Games – Conceptualization and Methods for Data Collection 
(2005) 
16 Mihaly Csikszentmihalyi – Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990)  
17 Aderud - Flow and Playing Computer Mediated Games – Conceptualization and Methods for Data Collection  
(2005) 
18 Ibid 
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                                            Figur 2. Flow och beroende 
 
 
 
F-modellen ska i detta arbete inte användas för att mäta just flow, utan meningen med att 
använda F-modellen i denna undersökning är att med hjälp av den nämnda kunna upptäcka de 
delar hos spelet som framkallar flow hos spelande individer. Då man upptäckt indikationer på 
flow kan man också med hjälp av videoinspelning kunna isolera vad det är i spelet som 
framkallar upplevelsen (se punkt 5.3.2). Vidare kan man då koppla delarna till de kategorier 
av spelkomponenter som har samband med beroende för att underlätta analys av insamlad 
data. 
 
 
 

 
 

         Figur 3. F-modellen 
 
En annan fördel med att använda F-modellen i detta arbete är att den skiljer på person, 
artefakt (bruksföremål, det medel man spelar spelet igenom t.ex. dator eller console) och 
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uppgift (spelet). Då min frågeställning ska besvaras anser jag att det är viktigt att skilja på 
dessa delar eftersom det är i relation till person som de olika sorterna av spelkomponenter har 
samband med ett beroende. Då vissa personer blir beroende av spelet, men andra inte. 
 

4.2.1 Beskrivning och anpassning av F-modellen 

F-modellen är som till synes uppdelad i tre större olika delar. Flow antecedents (flow 
förutsättningar), flow experience (flow upplevelse) och flow consequences (flow 
konsekvenser). Flow förutsättningarna består av tre huvuddelar, person, artifact (artefakt) och 
task (uppgift). 
 
Flow förutsättningarna influerar personen och de upplevelser han/hon har med artefakten 
respektive uppgiften. Interaktionen som beskrivs inuti flow förutsättningsrektangeln har 
möjligheten att leda till flow upplevelser. Dessa upplevelser kan sedan leda till möjliga flow 
konsekvenser19.  
     
Som nämnt ska F-modellen inte användas till just mätning av flow, utan meningen med att 
använda F-modellen i denna undersökning är att ta reda på vad som framkallar flow. Därför 
läggs fokus på den första rektangeln och dess innehåll (se figur 3). Det är alltså interaktionen 
som beskrivs i förutsättningsrektangeln som är intressant.   
 
Då F-modellen tar i beaktning att undersöka personens kontroll samt skicklighet över 
artefakten så ansågs just artefaktens del i det hela inte så relevant eftersom 1) Dator är det 
enda medel som WoW kan spelas via. 2) Undersökningsobjekten har tillbringat så pass lång 
tid framför datorn (se punkt 5.3.1) att deras skicklighet och kontroll över den är i detta läge så 
pass hög att det är irrelevant att visa dess betydelse, vilket också experimenten visade.  
 
Eftersom de personer som undersöks i denna uppsats har uppfyllt urvalskriterierna anser jag 
att även deras skicklighet med (skill with) samt deras kontroll över (control over) spelet kan 
anses som irrelevanta då jag antar att de konstant ligger på en hög nivå då det gäller både 
deras skicklighet och deras kontroll.   
 
Med artefakten utelämnad samt delar av interaktionen mellan person och spel, blir vissa 
koncept kvar. Det är de som ska användas för att ta reda på vad det är i WoW som skapar 
flow. Därför kommer analysen att ske utifrån följande perpektiv: 
 

- Vad är det som skapar utmaning (challenge) i spelet gentemot 
personen. 

- Vad är det som gör att personen vill involvera (involvement) sig i 
spelet. 

- Vad är det som skapar de klara mål (clear goals) för personen att spela 
spelet. 

 
 

 
 

                                                 
19 Aderud - Flow and Playing Computer Mediated Games – Conceptualization and Methods for Data     
Collection (2005) 
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5 Metod 

5.1 Kunskapsstrategi 
Utefter syfte (se punkt 2) med uppsatsen, utformas en kunskapsstrategi. En kunskapsstrategi 
innebär att man fastställer det principiella tillvägagångssättet för kunskapsutvecklingen20. Jag 
vill inte förklara varför vissa komponenter i WoW har ett samband till beroende utan den 
kunskap som formuleras i denna uppsats söker beskriva dessa komponenter. Därför kan 
kunskapen klassas deskriptiv15. Vidare existerar inte någon formulerad hypotes utan ansatsen 
i denna uppsats är att undersöka ämnet för att förbättra min kunskap om det. Därför förhåller 
jag mig till explorativ ansats, som till skillnad från hypotestestande är hypotesgenererande21.  
 
 

5.2 Forskningsstrategi 
Innan metod kan bestämmas måste utifrån kunskapsbehovet och arten på frågeställning en 
forskningsstrategi formuleras. Då min ansats är explorativ och betonar ett synsätt som är 
hypotesgenererande passar en kvalitativ forskningsstrategi bäst22. Då ett kvantitativt 
angreppssätt lägger tyngden på prövning av teorier är valet av denna metod inte aktuellt16.  
 

5.3 Tillvägagångssätt 
Att ha ett tydligt tillvägagångssätt underlättar analysen av det insamlade resultatet både för 
mig och för de som läser den. Undersökning kommer att bestå av intervjuer, experiment och 
observation som beskrivs nedan.  
Som tidigare nämnt ligger teorin till grund för analysen. För att finna de komponenter som 
gör att man spelar spelet används både flow och ramverket över de olika kategorierna av 
spelkomponenter. Tidigare fördes argumentation angående hur de delar som framkallar flow 
har koppling till de komponenter som gör att man vill spela spelet. Intervjuerna och 
observationerna som görs kommer att bygga på flow begreppet. Huvudfokus kommer att ligga 
vid att hitta de delar som framkallar flow för att sen koppla dessa till ramverket över 
spelkomponenter. Ramverkets huvudsyfte i denna uppsats är att ge en bild över vad det finns 
för olika komponenter och som hjälpmedel för att finna dessa. Då det kan vara svårt att veta 
vad en spelkomponent är för något blir det lättare då man har en klar bild över vad det finns 
för olika sorts komponenter. Ramverket kommer att användas för att gå igenom 
undersökningens resultat för att finna existerande komponenter som kan tänkas vara relevanta 
i sammanhanget. Då de delar som framkallar flow påträffats kopplas de till ramverket för att 
få en förankring i vad det är för någon sorts spelkomponent.  
 
  
 

                                                 
20 Goldkuhl - Kunskapande (1998) 
21 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2002) 
22 Ibid 
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5.4 Datainsamling 

5.4.1 Urval 

Kriteriet för valet av undersökningsobjekt var enbart en lång erfarenhet av WoW-spelande. 
Eftersom att finna individer som är beroende skulle ta för lång tid, samt bara det kan ses som 
en större uppsats, valde jag att enbart inrikta mig på dem som spelar WoW i större 
utsträckning. Då de arter av spelkomponenter som påverkar dessa spelare, borde även påverka 
spelare som verkligen är beroende. Samtidigt är det svårt att definiera om man verkligen är 
beroende av ett dataspel då för lite forskning gjorts på området23. Eftersom några av mina 
bekanta spelar WoW har jag använt mig utav ett bekvämlighetsurval24. Jag tänkte först göra 
undersökningen på fyra personer, men då tillgången på kvalificerade personer begränsade 
mig, gjordes undersökningen på tre personer. Dessa personer har en bakgrund av 1,5 – 2 år 
spelande av WoW. Deras ålder ligger mellan 21 och 23 år, och samtliga är män. Samtliga har 
även en lång erfarenhet av spel överhuvudtaget, vilket underlättade då de lättare kunde 
namnge och relatera över olika begrepp som annars kan vara svåra att sätta namn på.  
 

5.4.2 Experiment & Observation 

Enligt F-modellen ska ett experiment göras innan intervju. Detta eftersom respondenterna 
senare ska kunna se sig själva spela när de blir intervjuade25. Experimentet som görs skall då 
filmas så kraven kan uppfyllas.  
 
Experimentet går ut på att undersökningsobjekten får spela spelet under en viss tid medan de 
blir filmade. Inga speciella åtgärder eller liknande gjordes eftersom det ansågs viktigt att de 
skulle göra som de alltid gör när det spelar. 
 
Jag valde att göra experimentet i undersökningsobjektens naturliga miljö, det vill säga att jag 
alltså har genomfört experimentet där de oftast eller alltid spelar spelet. I och med att dessa 
krav skulle uppfyllas anordnades samtliga experiment hemma hos undersöknings objekten. 
Under experimenten, som tog ca 25 minuter per undersökningsobjekt, var jag närvarande som 
observatör, men inte deltagande. Det vill säga, jag filmade när de spelade utan eget 
deltagande. Detta eftersom jag ville efterlikna den miljö undersökningsobjekten ofta spelade i. 
När jag nämner ”inte deltagande” menar 
jag att inga frågor eller liknande ställdes 
under experimentet, men jag var 
närvarande i rummet eftersom jag själv 
ville observera det de gjorde för att senare 
kunna ställa frågor angående olika 
händelser och reaktioner som inträffade 
under experimentet.  
 
Som nämnt gjordes även en 
videoinspelning av experimentet. 
Filmkameran placerades noggrant så både 
skärm och undersökningsobjektet filmades 
(se figur 4). Detta var viktigt eftersom jag                    Figur 4. Experiment och observation 

                                                 
23 Persson - Tv-spel gör barn beroende (2004) - http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=351612 
24 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2002) 
25 Aderud, Measuring Flow While Playing Computer Mediated Games – A Pilot Study (2006) 
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ville se hur undersökningsobjektet agerade vid olika händelser i spelet. Då F-modellen är ett 
mätinstrument av flow visade det sig att kamerans placering gav fördelar vid analys av 
materialet. Då det kunde observeras och antas att undersökningsobjektet vid vissa tillfällen 
upplevde flow, kunde man samtidigt se vad som utspelade sig på dataskärmen. Då dessa 
händelser i spelet gav mycket information till vad som i spelet kunde tänkas skapa flow hos 
undersökningsobjektet. Vidare som tidigare argumenterat (se punkt 4.2) och som kan urskiljas 
ur figur 3 ger flow positiva upplevelser som har samband med ett beroende.    
                       

5.4.3 Intervju 

Vidare består F-modellen av en intervjudel. Intervjuerna genomförs efter experimentet då 
respondenterna kan ta del av och se sig själva spela med hjälp av det filmade materialet. 
Dessa intervjuer är semi-strukturerade och syftar till att gå in på djupet. Anledning till det är 
att det mesta av de skickligheter och utmaningar som är associerade med flow-upplevelsen 
inte är direkt observerbara och fördelen med att gå in på djupet med intervjuerna ligger i 
förmågan att tillhandhålla en mer direkt förståelse av respondenternas upplevelser genom en 
dynamisk och flexibel uppsättning av frågor26. Frågorna som ställdes i intervjuerna 
arrangerades utefter F-modellen. För att försäkra sig om att respondenterna förstod frågorna 
så ställdes de inom de olika delarna av F-modellen, det vill säga att vissa frågor ställdes efter 
person och andra efter spelet (task). Då argumentation förts angående artefaktens irrelevans så 
ställdes frågor angående den nämnda inte i samma utsträckning. De frågor som används har 
tagits från F-modellen27, men egna frågor som berör området spelkomponenter samt beroende 
har införts på eget initiativ och med teorin som grund eftersom vikten av respondenternas 
egna uppfattningar angående de nämnda ansågs viktig då det är syftet med undersökningen. 
Dessa frågor syftar till att få respondenterna att tala om varför de spelar WoW, vad den 
egentliga meningen för dem att spela spelet är. Dessa frågor består av en positiv karaktär, där 
meningen var att respondenterna öppet skulle prata om de faktorer i spelet som gör att de vill 
fortsätta spela. Då de är svårt att få ett klart svar då man till exempel bara frågar ”varför 
spelar du WoW?”. Därför ansågs det viktigt att få respondenterna att tala fritt angående spelet 
och att använda annorlunda frågor för att få respondenterna att reflektera över de olika 
anledningar till varför både han, men även andra spelar WoW.        
 
Eftersom jag själv har förhållandevis lite kunskap om WoW så ville jag att bollen skulle ligga 
hos intervjupersonen och att de skulle beskriva och svara med egna ord. Att då använda sig av 
öppna frågor har stora fördelar. Det är inte bara tillåtelsen att använda egna ord, utan öppna 
frågor lämnar också utrymme för oförutsedda svar som intervjuaren inte förställt sig vid 
utformningen av frågorna, samt att de frågor som ställs inte leder respondentens tankar i en 
viss riktning28. Samtidigt är det viktigt att man håller sig inom undersökningens område, 
därför är sammanställdes frågorna i en intervjuguide där de klassades under olika teman som 
följer både F-modellen samt undersökningens syfte och frågeställning (se bilaga 10.1).  
 
Frågor angående de delar som hamnade utanför anpassningen av F-modellen kom också 
ställas. Frågorna användes som en anledning till att få respondenterna att börja diskutera fritt 
angående spelet. Tanken var att dessa frågor möjligen kunde föda andra frågor eller att 
frågornas svar också kunde hjälpa till att besvara de frågor som är i fokus. Jag ville ställa så 

                                                 
26 Aderud - Flow and Playing Computer Mediated Games – Conceptualization and Methods for Data     
Collection (2005) 
27Aderud, Measuring Flow While Playing Computer Mediated Games – A Pilot Study (2006) 
28 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2002) 
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många frågor som möjligt för att verkligen få ”igång” respondenternas diskussion kring 
ämnet.  
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades senare (se bilaga 10.2). Varje intervju tog ca 20 
minuter och majoriteten av materialet bestod av respondenternas diskussioner och svar. Efter 
intervjun ställdes även frågor angående experimentet som gjordes då respondenten fick titta 
på det inspelade materialet och kommentera vissa reaktioner och händelser som hade 
observerats, samtidigt som de fick tala och diskutera fritt. 
 

5.4.4 Validitet 

Validitet behandlar systematiska fel i en undersökning29. Det finns två olika sorter validitet, 
yttre – och inre validitet. Inre validitet hanterar mätinstrumentets relevans angående 
undersökningen.  
 
I denna undersökning har F-modellen antagit den centrala delen av att mäta undersökningens 
syfte och används för att svara på frågeställningen. Som tidigare argumenterat (se punkt 4.2) 
anser jag att F-modellen har kunnat användas i denna undersökning på ett relevant och 
användbart sätt. Inte bara då F-modellen berör spel i allmänhet, utan också då flow och 
beroende har en stark sammanknytning. 
 
Då man diskuterar yttre validitet berör man begreppet generalisering. Man pratar angående 
om huruvida undersökningen kan dra generella slutsatser som inte bara kan appliceras på 
undersökningen i sig utan också på omvärlden. Då denna undersökning är gjord på tre 
individer så är slutsatsen inte vidare generaliserbar. Undersökningens slutsats är applicerbar 
på dem som undersökts, men inte på till exempel andra som spelar mycket WoW, då vissa blir 
beroende av spelet och andra inte. Den generalisering som kan göras är att de som blir 
beroende av spelet blir antagligen påverkade av samma eller liknande spelkomponenter.    
 

5.4.5 Objektivitet 

Objektivitet behandlar förmågan att stå utanför analysen av empirin30. Min erfarenhet av 
WoW är väldigt låg eftersom jag aldrig tidigare kommit i kontakt med spelet. Men då jag har 
varit i kontakt med spel i stor utsträckning kan det ha bidragit till att undersökningen i viss 
mån blivit styrd. Men jag anser dock att mitt i förhållandevis låga erfarenhet och av just WoW 
har bidragit till att undersökningen har hållit hög klass av objektivism. Eftersom mätning och 
observation har gjorts av ett fenomen som för mig inte är bekant anser jag att rätt saker har 
mätts, samt rätt saker har observerats.       
 

5.5 Analys 
Till skillnad från en kvantitativ analys av data så finns det inte några klara regler för hur en 
kvalitativ analys ska gå till31. Jag har valt att analysera mina insamlade data från intervjuerna 
utefter min teori. Det vill säga utefter det ramverk som presenteras under Teori (se punkt 4.1), 
samt utefter F-modellen (se punkt 4.2) För att kunna analysera den data som har samlats in 
måste den bearbetas. Mitt tillvägagångssätt av bearbetningen har varit att gå igenom de 

                                                 
29 Avdic, Riktlinjer för rapportering (2004) 
30 Ibid 
31 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2002) 



 23 

transkriberade intervjuerna för att finna begrepp, termer och uttryck som går att koppla till 
ramverket över olika sorters spelkomponenter. De begrepp som eftersöktes var de av positiv 
karaktär, de som har en koppling till varför man spelar spelet, samt begrepp som direkt kunde 
kopplas till de olika sorter av spelkomponenter som beskrivs under Teori. Av någon 
anledning spelar undersökningsobjekten spelet eftersom de anser att det på något sätt ger dem 
en positiv upplevelse. Därför ansågs begrepp och uttryck men en positiv karaktär vara 
relevanta i sammanhanget. Ibland var det inte begreppen i sig som var intressanta, utan ofta 
var det sammanhanget begreppet användes i som intresserade mest. Exempel på positiva 
begrepp kan vara: Roligt, kul, skoj, lycklig, snyggt etc. 
Exempel på begrepp som direkt kan kopplas till, samt kategoriseras under de olika 
spelkomponentssorterna är uttryck som består av en karaktär som beskriver eller nämner olika 
delar i spelet. Till exempel: Chatt, instanser, spelare, design, karaktär etc.         
Mest relevant blev det då dessa begrepp nämndes i samband med de positiva begreppen.   
 
Samtidigt har även en genomgång och bearbetning gjorts av de data som genererats av 
experimenten och observationerna. Då dessa data används för underlättning av analysen 
genom koppling av de delar i spelet som framkallar flow samt de olika sorterna av 
spelkomponenter (se figur 1).  
 

6 Resultat 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna som bygger på intervjuguiden samt 
experimentet och observation.  
 

6.1 Intervju 
Beskriv kortfattat vad WoW är för något. 
Alla tre respondenterna hade liknande beskrivningar av spelet, men de beskrev olika delar av 
det. Alla nämnde att det var ett MMORPG spel. En beskrev de två olika sidorna man kan 
tillhöra, en annan tala om vad spelet gick ut på vilket vara att samla ”items” och bli bäst. Den 
tredje framhävde de olika sätt man kan spela på vilket var olika instanser samt olika ”raider” 
man kunde göra. En av respondenterna talade också om att samarbete var en viktig del i 
spelet. 
 
Hur länge har du spelat spelet? 
Två av respondenterna har spelat i nästan 2 år. Den tredje har spelat i 1,5 år. 
 
Hur ofta spelar du WoW? 
Två av personerna framhävde först och främst tydligt när de inte spelade, vilket var under 
sommaren. Annars spelar två av dem varje dag, medan den tredje spelade lite mer än 
varannan dag. Tiden de spelade varje gång var mer än 2 timmar, men detta kunde variera 
väldigt mycket. 
 
Varför spelar du så mycket? 
Här skiljde sig alla tre svaren ifrån varandra. En person angav att det han spelade så mycket 
för att glömma bort bekymmer samt att de var roligt att träffa kompisar i spelet. Den andra 
svarade att han inte hade annat att göra, medan den tredje framförde att man måste spela länge 
eftersom lite spelande inte gav någon belöning. Han menade att för att få ut något av spelet 
måste man sitta minimum ca 2 timmar eftersom det är så stort. 
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Vad får dig att sätta igång att spela spelet? 
Här svarade två personer att de sätter igång spelet när de inte har annat att göra. En av de två 
förklarade också att om det inte fanns något att göra i spelet så sprang man bara runt där för 
inte riskera att missa något. Tredje personen satte igång spelet för att han hade ett litet mål 
han ville uppnå i spelet.   
 
Vad får dig att stänga av spelet? 
Alla tre nämnde att de stänger av spelet för att de ska sova. En nämnde också att han stängde 
av om det var något bra på TV, en annan om det var segt i spelet och inte hände något. Den 
tredje nämnde också att han stängde av spelet när han uppnått något av sina små mål.  
 
Försök att beskriv din relation till spelet. 
En av respondenterna förklarade att det var något kul han kunde fördriva tiden med. De två 
andra menade att deras relation byggde på någon sorts hat-kärlek. De tyckte det var roligt men 
att det inte var lika roligt när det går ut över det sociala. En av de två menade också att det var 
svårt att styra över det eftersom om man spelade i grupp bestående av 39 andra spelare så 
kunde man inte bara lämna spelet. Då frågan ”Varför kan du inte bara lämna spelet?” ställdes 
så svarade han att man har en relation till de 39 andra personerna, även om det är en relation i 
spelet så är det en riktig relation och att man inte vill behandla dem hur som helst eftersom de 
är beroende utav dig.  
 
Vad betyder WoW för dig? 
Här går svaren helt åt olika håll. En av personerna menade att det är en sorts hat-kärlek här 
också. Att det betyder nöje och gemenskap samtidigt som det kan betyda problem då det går 
ut över det sociala. Den andra personen menade att det betydde ett sätt att hålla kontakten med 
folk på. Medan den tredje ansåg att det betydde ett tidsfördriv. 
 
Hur känner du dig när du spelar? 
Den ena personen menade att han kändes sig glad och stolt, speciellt när man lyckats med 
något samtidigt som han framhävde att nyckeln till framgång i spelet var samarbete. Den 
andre personen uppgav bara att han kände sig glad. Den tredje svarade att han också kände sig 
glad såvida det gick bra i spelet. Han påpekade att det går bra när man får de saker man vill 
ha. Men ibland menade han att det kändes som om man inte hade något bättre för sig, att man 
bara var i spelet för att man inte ville riskera att missa någonting.  
 
Hur känner du dig efter att du har spelat? 
En av respondenterna menar att det nästan alltid var när han skulle gå och lägga sig så han 
kände sig trött. En annan av dem menade att man får en insikt av att man måste spela mindre, 
att det tar upp för mycket av ens tid. Den sista svarade att han kände sig psykiskt trött, att man 
bara helt plötsligt kommer tillbaka till verkligheten och undrar vad det är som har hänt 
egentligen. 
 
Vad är det roligaste med spelet? 
Här betonar alla att gemenskapen i spelet är väldigt rolig. När man tillsammans klarar olika 
uppdrag ger det en jätteskön känsla. Känslan jämförs med lycka av en av respondenterna.  
 
Vad är det som är minst roligt i spelet? 
Här svarar de att det är när någon från den andra sidan dödar en eller förstör för en. 
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Vad tror du anledningen till att WoW är så populärt? 
Första respondenten svarar att det är för att det är välgjort för att det är snyggare designat än 
andra liknande spel, samt att det är en trevlig värld att spela i för att det är så stort och 
fascinerande. Han nämner också att det kan bero på att det bygger på de tidigare Warcraft 
spelen.  
De två andra håller med, men de tillägger också att det beror på att spelet är så socialt. En av 
dem berättar att i ett ”gill” (en grupp som spelar ihop) sam han var med i hade han jättebra 
kontakt med alla 100 medlemmarna och att spelet samtidigt har skapat vänkontakter i 
verkligheten. När jag frågade varför han inte var med i gruppen längre menade ha att det tog 
upp för mycket av hans tid, att det krävde att man spelade 6 dagar i veckan. Då ställdes frågan 
om han kände någon plikt när han var med i en grupp. Då svarade han att det gjorde han för 
man kan inte bara hoppa ur när man ska spela tillsammans för då förstör man för de andra. 
Samtidigt menade han att man måste vara med i olika grupper för annars får man inte köra 
olika ”raider” (uppdrag) vilket gör att man inte får nya saker som i sin tur gör att ens karaktär 
inte blir bättre.   
Den tredje personen framhäver också det här med karaktärsutvecklingen i spelet gör att det är 
så populärt. Spelet är snällt mot användaren och när man dör i spelet så förlorar man ingenting 
på det. 
 
Blir du belönad i spelet på något sätt? 
Här uppger alla tre att belöningen ligger i de ”items” (saker) man får när man klarat olika 
uppdrag och dödat olika bossar. Den så kallade karaktärsutvecklingen. 
 
Blir du på något sätt motiverad i spelet? 
Även här menar alla att det är karaktärsutvecklingen som ligger till grund för motivationen att 
fortsätta spela. En av dem tillägger också att de framsteg man gör i spelet är en viktig faktor 
också. Han berättar att det finns folk som tävlar om vem som får ner en viss boss först i hela 
världen. 
 
Ger spelet dig en utmaning? 
Två av respondenterna anger att spelet ger en utmaning. En av dem förklarar att det verkligen 
är en utmaning när man håller på och försöker döda en boss i flera veckor. 
Den tredje respondenten menar att det inte ger så stor utmaning eftersom det inte är svårt. När 
man ”raidar” (kör ett uppdrag) så gäller det bara att följa vissa enkla instruktioner och om alla 
gör 40 personer gör det samt håller fokus i ca 4 timmar så är det inte så svårt. 
 
Att spela spelet ger det dig ett bra test av din skicklighet? 
Här uppger två av de tre att det ger ett bra test av deras skicklighet. De säger att man måste 
göra sin uppgift samt vara duktig på den och att man måste spela på rätt sätt. Man märker när 
vissa spelar dåligt säger de, att de inte klarar sin uppgift. Den tredje personen håller inte med 
och menar att det inte alls ger ett bra test av hans skicklighet. Han fortsätter med att säga att 
det är det som är ganska skönt med spelet, att man inte behöver vara så duktig utan det räcker 
med att man lägger ned massor av tid eftersom ju mer tid du lägger ned desto bättre blir din 
karaktär och det är karaktären som gör huvuddelen av jobbet. 
 
Beskriv dina känslor när du interagerar med spelet. 
Denna fråga ställdes till två av respondenterna och båda menar att man kan bli förbannad 
ibland. Den ena nämner att det inte är själva spelet man blir arg på utan det är andra personer i 
spelet som inte kan sköta sig och använder fula ord mot andra. Båda uppger att när det går bra 
så är det jättekul. Att det är som ett glädjerus.  
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Tänker du på andra saker som inte har med spelet att göra när du spelar? 
Två av dem menar att de inte tänker på andra saker medan de spelar. Den tredje säger att han 
tänker på andra saker under spelets gång. 
 
När du spelar spelet är du medveten om din omgivning? 
Alla tre uppger att de är medvetna om omgivningen. Men när de kör ett uppdrag och är vid 
sista bossen menar de att de är helt inne i spelet. Då är det stenhård fokus. Två av dem menar 
att de hör telefonen ringa men de svarar inte. En av dem påpekar även att han är ofta helt 
uppslukad av spelet och tycker verkligen inte om att bli avbruten 
 
Känns det någon gång som om du verkligen är i spelets värld? 
Alla tre menar att de inte känner att de är i spelets värld. En av dem påpekar dock att när han 
började spela kunde det kännas så ibland eftersom allt var så nytt och stort. 
 
Tänker du på spelet när du inte spelar? 
Alla uppger att de gör det. Två av dem menar att det oftast är karaktärsuppgraderingen de 
tänker på då, vilka vapen de ska ha etc. En av dem uppger även att han brukar använda det 
som sömnmedel.  
 
Jämför du spelet med verkligheten på något sätt? 
Ingen av de tillfrågade gör det. 
 
Blir du exalterad i spelet på något sätt? 
Alla tre uppger att detta inträffar när de precis fått ner en ny boss. Att känslan man får då är 
väldigt skön. 
 
Vad är ett beroende för dig? 
Här tillfrågades två av tre denna fråga och båda ger liknande svar. De menar i princip att det 
är en vana som man inte kan styra över, något man gör som man inte borde göra i den 
utsträckning man gör det. 
 
Vad är anledningen tror du att vissa blir beroende av WoW? 
Alla tre menar att det är karaktärsuppgraderingen, jakten på nya saker, att man hela tiden vill 
bli bättre och bättre. De som spelar vill nå målet av att bli bäst och få all den bästa 
utrustningen som går att få. En av dem nämner också den sociala biten är en viktig anledning 
samtidigt som spelet i sig är väldigt tidskrävande, i och med det så blir kontakten med de 
andra spelarna väldigt stark. 
 
Anser du dig själv vara beroende av WoW? 
En menar att han inte anser det. En annan säger att han tidvis känner att han är det eftersom 
det ibland går ut över annat. Den tredje medger att han faktiskt är det eftersom han tänker på 
det så ofta. 
 
    

6.2 Intervju angående experiment & observation 
Två av respondenterna fick frågan varför de sluta blinka vid vissa tillfällen. Båda menade att 
det var något de inte tänkte på, men att det berodde på att de var så inne i spelet. En av dem sa 
att det också beror på att han inte ville missa något. 
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Ett av undersökningsobjekten började trumma med sina fingrar mot läppen, och såg väldigt 
fundersam ut. Han förklarade att han var koncentrerad eftersom han höll på att ställa in sin 
karaktär.   
 
Den tredje respondenten slutade helt plötsligt spela för att istället chatta i spelet. Han menade 
att det var del i planeringen och att mycket av spelet handlade om att planera för att det ska gå 
bra. Han menade att det var roligt eftersom det gav kontroll över spelet, samt att han fick 
tillfälle att prata med bekanta.  
 
 

7 Analys 
Nedan analyseras resultaten från undersökningen. Analysen sker utefter ramverket över de 
olika sorter av spelkomponenter som presenterades under Teori (se punkt 4), samt utefter de 
frågor som ställts angående flow. Ramverkets huvudsyfte är att hjälpa till att finna, samt 
klassificera de komponenter som kan kopplas till beroende. F-modellens huvudsyfte har varit 
att finna de delar som framkallar flow.  
Då resultatet har visat att vissa kategorier av de beskrivna spelkomponenterna inte 
överhuvudtaget går att applicera på WoW har de valts bort. De sorter av komponenter som 
inte existerar i WoW går heller inte jämföra med den insamlade data, därför beskrivs de inte 
på grund av dess irrelevans. 
Då man tittar på just WoW är vissa kategorier knappt skiljbara, därför sammanställs dessa 
under samma rubrik. 
 
 

7.1 Holistiska komponenter 

7.1.1 Spelinstans, spelsession och spelomgång 

Då en spelinstans är spelets hela livstid, från att dess existens skapats till det att spelet helt 
slutar existera så kan man säga att allt hamnar under denna kategori. ”A game instance of a 
massively multiplayer online roleplaying game (MMORPG) such as Ultima Online is the 
whole history of that persistent world, beginning from the initiation of the server to the final 
server shutdown”32. Då WoW ser likadant ut betyder det att de komponenter som eftersöks 
kan läggas under denna kategori, men även alla andra komponenter platsar här.  
 
Samma sak gäller för spelsession och spelomgång. Då en spelsession består av alla 
spelomgångar i WoW är det svårt att finna speciella komponenter som är specifika för just 
någon av dessa spelkomponentsklasser. Vidare kan hävdas att de olika spelomgångarna kan 
skilja sig åt, då vissa spelomgångar varken ger spelaren ett flow eller någon kontakt med 
komponenter som kan ha samband med ett beroende.  
 
”Finns det inget att göra så står man på ett ställe och springer runt och runt för att inte 
riskera att missa något. Man väntar på att det ska hända någonting.” 
 

                                                 
32 Björk & Halopainen - Patterns in Game Design (2005) 
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Till skillnad från spelinstans och spelsession kan de olika spelomgångarna se olika ut, vissa 
gånger gör spelaren inget alls som det går att se i citatet ovan, andra gånger se det helt 
annorlunda ut då spelaren verkligen spelar.  
 
”Du måste vara med och skriva upp dig på raiderna, annars kommer du inte med i typ 
raidteam, och du får inte vara med och raida och du får inga nya saker. Då står du bara där 
och inte gör någonting. Du måste ju vara med och spela.” 
 
Då kan hävdas att de komponenter som eftersöks utefter frågeställningen kan hamna under 
spelomgång vissa gånger men andra inte.  
 

7.1.2 Inrättningssession 

Denna variant av spelkomponent involverar som tidigare beskrivet möjligheten för en spelare 
att fastställa sin egen spelupplevelse genom att sätta upp egna mål.  
 
”För det första så har man ju ett litet mål man vill uppnå. Då drar man igång och kör på 
det.”    
 
Det var enbart en av respondenterna som diskuterade”egna mål”. Av den diskussion 
respondenten förde uppfattas att ett eget mål kunde vara en av flera anledningar till att starta 
spelet. Han nämner även andra anledningar: 
 

”Sen drar man igång när man är uttråkad och har tid över.” 
 
Även om resultatet visade att det enbart var en av respondenterna som relaterade till egna mål 
kan inte denna punkt anses som irrelevant, eftersom respondenten fortsatte sin diskussion 
angående egna mål och nämnde det som en anledning för honom att fortsätta spela. Då 
respondenten fick diskutera kring motivationen att spela spelet sa han följande: 
 
”Ibland sätter man ju upp lite egna mål sådär som till exempel kan vara att man ska få en 
rustningsbit eller liknande. Ibland kan det vara så att man tröttnar när man uppnår målet. Då 
kan man sluta spela en vecka för att man inte har nåt mål. Det är som livet lite; När man inte 
har nåt att göra så är man inte så peppad.” 
 
Detta visar på att en inrättningssession kan ha koppling, om inte så stark, men ändå synlig till 
fenomenet beroende. Men eftersom egna mål grundar sig i de komponenter som existerar i 
spelet, är det inte målet i sig som borde kopplas till beroende, utan de komponenter som 
används för att nå målet.    
   

7.1.3 Extra spelaktiviteter  

Det finns enligt resultatet inget som kan påvisa något samband mellan denna art av 
spelkomponent och beroende. Ingen av respondenterna uttala sig angående de extra aktiviteter 
som något positivt i den bemärkelsen att det skulle ha någon anledning till varför man spelade 
WoW. Som förklarat i teori delen existerar dessa komponenter i WoW, men dess samband 
med beroende går inte att finna i resultatet.  
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7.2 Gränskomponenter 

7.2.1 Regler 

Då regler innebär vad man får och vad inte får göra i ett spel, kan dessa uppfattas som icke 
relevanta i sammanhanget. Men resultatet visar i viss mån att ju mindre begränsningar desto 
bättre spelupplevelse. Att dessa begränsningar i WoW skulle ha något samband med att man 
är beroende låter jag vara osagt då resultatet inte räcker till för att bevisa det.  
Men när det bästa med spelmekanism, eller speluppbyggnad dök upp i samtalet nämnde en av 
respondenterna följande:  
 

”Att det är så stort och fritt. Man kan göra i princip vad man vill.” 
 
Detta tyder på att WoW är ett spel där begränsningarna är få. Om resultatet inte kan bevisa 
dess samband till beroende, kan ändå kommentaren ovan tyda på att de låga begränsningarna i 
WoW hjälper till att skapa en högre spelupplevelse, vilket kan ses som flow, genom mindre 
begränsning av de handlingar som får göras i spelet. Färre begränsningar kan skapa större 
kontroll över spelet. Då kontroll över uppgiften (spelet) kan skapa en flow upplevelse33.      
  

7.2.2 Olika spelsätt 

Av resultatet går att tyda att WoW erbjuder flera olika sätt att spela på. Då det finns som 
tidigare nämnt både möjlighet att spela mot och med varandra. Men att detta på något sätt går 
att koppla beroende till dessa möjligheter har inte kunnat uttydas. Ingen av respondenterna 
han har angett att dessa möjligheter skulle ha någon anledning till deras stora mängd av 
nedlagd tid på spelet. Diskussion kan föras liknande den i punkten ovan, att alla olika 
valmöjligheter i spelet skapar mindre begränsningar som kan ge mer kontroll. Men en direkt 
koppling till beroende är i denna punkt inte aktuell. 
 

7.2.3 Mål och delmål    

Det är viktigt att förstå att dessa mål är de som spelet skapat och inte de som man som spelare 
skapar. Då spelet i sig är väldigt stort och fritt finns inga direkt uttalande mål. Spelet tar 
egentligen aldrig slut, därför kan det vara svårt att finna målet i spelet. I jämförelse med andra 
spel, som till exempel ett parti poker där målet oftast är att bli den som har vunnit genom att 
man har spelat till sig alla andras marker, så existerar inget tydligt mål i WoW.  
De mål som egentligen är de enda som existerar ligger på en subjektiv nivå, det vill säga de 
mål undersökningsobjekten anser sig finna i spelet. Då målen för dem är anledningen till att 
fortsätta spela (se punkt 6.1.2).   
 
Samtidigt måste dessa mål ändå skapas av någonting, och det är då vi närmar oss syftet med 
denna undersökning. Någonting måste få spelaren att finna och bygga upp sina mål. Därför är 
det viktigt att gå ner på en lägre nivå och finna dessa komponenter som tillåter detta. Därför 
anser jag att mål och delmål självfallet har mycket med varför man spelar spelet, men då de 
inte kan uppfylla syftet eller svara på frågeställningen i denna uppsats platsar de heller inte 
som en av de komponenter som har samband med beroende.  
 
 

                                                 
33 Aderud - Flow and Playing Computer Mediated Games – Conceptualization and Methods for Data     
Collection (2005) 
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7.3 Temporära komponenter 

7.3.1 Handlingar 

Av innebörden av handling går det att uttyda att många komponenter platsar här. Då 
handlingar betonar spelarens makt över att göra ändringar i spelet. Att denna kategori av 
spelkomponent involverar en mängd olika komponenter som spelaren själv kan styra över 
råder inga tvivel om. Men om det existerar någon koppling mellan denna kategori och 
beroende kan vara svårare att urskilja. Enligt Björk & Holopainen involverar handlingar 
komponenter som34: Strid, rörelse, manövrering etc. Att komponenter av denna art i sig skulle 
ha någon koppling till beroende går inte att urskilja i resultatet.  
 
 

7.3.2 Utgångar och avslutningar    
Utgångar och avslutningar representeras av de konsekvenser som skapas utifrån spelarens 
handlingar. I detta sammanhang de konsekvenser som går att uppfatta av spelaren. En 
konsekvens som nämns mycket i intervjuerna är den belöning man får utefter sina handlingar.  
 
”Bossarna droppar ju grejer när man dödar dom. Det är ju kul och få nya grejer så man blir 
bättre och bättre.” 
 
Detta relateras det mycket över av samtliga respondenter och enligt resultatet att döma så är 
dessa belöningar en stor anledning till att man fortsätter spela. Respondenterna talar mycket 
angående att få sin karaktär att bli bättre och bättre. De nämner det som en stor anledning till 
den stora mängden nedlagd tid. Då en av respondenterna fick frågan över vad som motiverar 
dig att fortsätta spela svarade han följande. 
 
”Då är det nog möjligheten att uppgradera sin karaktär genom att döda monster och få 
bättre saker.”   
 
Alla respondenter pratar om karaktärsuppgraderingen i en positiv mening angående orsaker 
till varför de, och andra spelar så mycket. De relaterar över det som en jakt efter att få sin 
karaktär att bli bättre och bättre. 
 
”Jakten på nya saker. Jag vill ha det här innan jag går och lägger mig. Jag måste spela 
imorgon, jag skiter i skolan.” 
 
”Belöningen är väl i form att man får items. Och till exempel om man gör en sådan här 
instans och klarar den så får man ibland något riktigt bra som gör att man blir bättre än 
andra.” 
 
”En belöning i form av föremål. Så blir man glad och så sätter man upp nya mål.” 
 
Eftersom utgångar och avslutningar är den kategori som involverar karaktärsuppgraderingen 
är dess relevans i ett beroendesammanhang väldigt hög. 
 
   

                                                 
34 Björk & Halopainen - Patterns in Game Design (2005) 
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7.3.3 Slutkrav 

Då en spelare kan välja själv när han ska sluta för att kunna starta en ny spelomgång eller för 
att kunna byta sätt att spela på är detta inte relevant.  
 
 

7.4 Strukturella komponenter 

7.4.1 Spelare 

Spelarna har verkligen en central roll i WoW. Allt du gör i WoW gör du antingen med, eller 
mot andra spelare. Det är andra spelare som gör att du får en social kontakt i spelet. Och just 
den sociala kontakten i spelet verkar vara väldigt viktig enligt resultatet. Då de frågor gällande 
varför WoW är så populärt, och vad anledningen till att folk blir beroende av WoW ställdes 
nämnde samtliga respondenter den sociala delen. 
     
”Man får den social biten samtidigt som det kräver så otroligt mycket tid. I och med att man 
lägger ned så mycket tid så blir den sociala kontakten väldigt stark. Då vill man inte missa 
någonting eftersom det känns som man har kompisar där man vill umgås med.” 
 
”Dels så är det de MMORPG spel som lyckats kombinera de tidigare MMORPG spelens 
bästa egenskaper. Det sociala och karaktärsutvecklingen.” 
 

”Ett annat sätt att umgås på än att sitta och titta på tv.” 
 

Resultatet visade att de såg på spelet som ett sätt att träffa vänner på. En av respondenterna 
förklarade att spelet har givit honom vänner i det verkliga livet. En annan menade att även om 
det var en relation man hade i spelet, så var den äkta. 
 
”Det är ju bland de socialaste spelen som finns. Jag träffar ju fruktansvärt mycket folk.” 

 
”Jag har fått nya polare.” 

 
”Även om det är en relation i spelet så är det en riktig relation.” 

 
Vidare visar resultatet att respondenterna kunde uppleva någon sorts plikt eller ansvar 
gentemot de andra spelarna. Det ställdes krav på dem, och enligt resultatet kunde beroende 
kopplas till att de kände sig tvungna att spela ibland.  
 
”Annars förstör jag för alla andra. Det är inte jag som är helt fäst vid det, utan det är ju för 
att jag måste hjälpa dom andra.” 
 
”Ja, har du anmält dig till en raid så måste du vara med, du kan bara inte hoppa ur för då 
förstör du för 39 andra.”  
 
”Men det är väldigt svårt att styra det för att om man säger så att man sitter i en grupp med 
39 andra så kan man inte bara dra när som hels. Det är ju 39 andra som är beroende av 
dig.” 
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Då den sociala delen tas upp av samtliga respondenter när det pratades om beroende samt vad 
det bästa med spelet var, anser jag att komponenten spelare har samband med beroende. Då 
det krävs andra spelare för att få en social kontakt.   
 
 

7.4.2 Gränssnitt och spelelement 

En av respondenterna pratade en del angående både grafiken och den värld som spelet spelas 
i. Han trodde att en anledning till att spelet var så populärt var just att det var så välgjort. 
 
”Det är ju välgjort. Jag har spelat ett annat liknande spel tidigare och jämfört med det så är 
ju WoW snyggare designat.” 
 
Vidare påpekade han att en faktor till att det var så populärt var att man kände igen sig i 
världen från de tidigare spelen.  
 
”Det är ju en trevlig värld. Folk har ju spelat dom tidigare Warcraft-spelen. Folk känner igen 
sig i världen.” 
 
Han var inte ensam om att påpeka detta. En annan av respondenterna sa följande: 
   
”De bygger inte på något tidigare koncept som Warcraft gör. Man känner igen spelet från de 
tidigare Warcraft-spelen, så man har redan byggt upp en stabil kundbas.” 
 
Även om detta ansågs vara en faktor till att det var så populärt anser jag inte att det kan 
kopplas till beroende, eftersom dessa uttalanden enbart gjordes när det diskuterades angående 
popularitet, och inte då samtalen handlade om beroende. 
 
 

7.5 F-modellen 
Här analyseras resultaten från de frågor som ställdes angående experimentet och 
observationen, samt de frågor som kan kopplas till F-modellen.  
 
Nackdelen med att observera och filma de som undersökts var att de är så vana vid spelet de 
spelar vilket resulterade i att det var svårt att märka när personen hamnade i flow, vilket 
medförde att när personerna skulle kommentera inspelningen av sig själva hade de inget att 
komma med. 
 

7.5.1 Experiment och observation 

I två fall visade det sig att spelaren slutade att blinka med ögonen så fort de hamnade i strid. 
Detta kunde tydas som en våg av flow, eftersom de själva angav att de var helt inne i spelet 
då. Anledningen till att de hamnar i strid bygger på hela spelidén med WoW, att slåss för att 
övervinna fiender, som på lång sikt ger nya saker. Då en dödad fiende kan tappa saker som 
spelarens karaktär kan använda sig av för att bli bättre.  
 
Vid flera gånger angående samma undersökningsobjekt så observerades det att spelaren 
började chatta en hel del med andra spelare i spelet. Vid genomgång av det inspelade 
materialet påpekades detta och undersökningsobjektet menade att det handlade om att han 
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planerade strategiska steg med andra i spelet. Men han påpekade också att han pratade med 
bekanta som han skaffat sig i spelet, vilket han menade kändes roligt. Detta visar hur pass 
viktigt det är med andra spelare i spelet. Att mycket i spelet handlar just om att ”umgås” och 
”träffa” andra spelare. 
 
Också vid flera fall, men med ett och samma undersökningsobjekt observerades att han 
trummade med fingrarna mot hakan och såg väldigt försjunken ut i vad han gjorde. När vi 
tillsammans tittade på det inspelade materialet menad han att han ställde in sin karaktär, att 
han valde olika saker som han skulle låta sin karaktär använda när han spelade. Han 
förklarade att det var väldigt viktigt då man vill göra sin karaktär så bra som möjligt. Att 
karaktären har en central roll i spelet har redan visats, och att man vill få sin karaktär att bli 
bättre och bättre handlar om karaktärsuppgradering. 
 

7.5.2 Intervjufrågor    

Här analyseras de frågor som ställts angående flow. Frågorna är förknippade med F-modellen 
och bygger på personernas interaktion med spelet, samt även den utmaning spelet ger. De 
delar som analyseras går att finna i punkt 4.2.  
 

• Vad är det som skapar utmaning i spelet gentemot personen. 
 
Resultatet visar att två av undersökningsobjekten ansåg att spelet gav en utmaning, en 
tredje ansåg att WoW inte är direkt svårt. En av de två kommenterade att när spelet var 
utmanande var när man kämpade med en boss. Han berättade att det kunde ta flera 
veckor att få ned en boss.  
 

”Du kan ju kämpa med en boss i flera veckor för att få ner den.” 
 

”Ja när man tar ner en ny boss. Då känns det jävligt skönt!” 
 

 
Det visade sig att anledningen till att man vill få ner en boss är att de tappar väldigt bra 
saker när dom dör. Dessa saker är väldigt eftertraktade i spelet och gör så att ens 
karaktär blir bättre.  
 
”Ja det är ju just det att man ser att man får bättre saker, och det gör ju att man vill          
fortsätta.” 
 
Samtidigt fick undersökningspersonerna reflektera de över vad i spelet som gjorde 
dem mest exalterade, samt när de var som mest inne i spelet. Samtliga menar att när de 
slogs mot en boss i spelet så var det helt inne i vad de gjorde. Två av 
undersökningsobjekten menade att de inte ens svarade i telefonen då.  
 
”Är man nära på att ta en ny boss som man kämpat med jätte länge, då sitter man och 
skakar och är nervös som faan.”   
 

”Då svarar jag inte i telefonen om den ringer.” 
 

•••• Vad är det som gör att personen vill involvera sig i spelet? 
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I resultatet går det att uttyda att samtliga tycker att det är ett tidsfördriv. Att det inte 
har något annat att göra.  
 

”Vet inte, tidsfördriv betyder det.” 
 

”Jag har inte haft så mycket annat att göra.” 
 

Att anledningen till att de spelar skulle vara att de inte har något annat göra anser jag 
vara en undanflykt. Om de inte hade annat att göra, varför spelar de just WoW då. 
Anledningen måste ligga djupare än så, vilket också resultatet visade.  
 

”Det är jättehärligt! Det är därför man spelar i princip.” 
 

Citatet ovan sades angående då en av respondenterna reflekterade över vad som var 
roligt i spelet och nämndes i samband med att döda en boss tillsammans med flera 
andra.  
 
 
  

•••• Vad är det som skapar de klara mål för personen att spela spelet? 
 
Samtliga undersökningspersoner menade även här att de mål man hade med spelet var 
att få sin karaktär att bli bättre genom att köra olika svåra uppdrag som avslutas med 
att man ska döda en boss. Varför de vill döda en boss har tidigare förklarats. Målet att 
få en bättre karaktär verkar vara centralt visar resultatet. Men de diskuterar också att 
anledningen att få umgås med andra var en viktig faktor till varför de överhuvudtaget 
spelade.  
 
 

 
   

8 Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att beskriva samt förklara vilken eller vilka 
spelkomponenter som har ett samband med ett beroende. Genom experiment, observation och 
intervjuer anser jag att syftet är uppnått. Undersökningen kom fram till att det är två 
spelkomponenter som kan anses ha ett samband med beroende i WoW, dessa två är: 
 

• Spelare 
Då den sociala biten, vilken går att få genom andra spelare visade sig ha stor inverkan 
på dem som undersöktes. Då andra spelares inverkan kunde vara så hög att den 
skapade plikt- och ansvarskänslor.    

 
• Karaktärsuppgraderingen  

Jakten på bättre saker, strävan efter att få en bättre karaktär visade sig ha stort 
samband med de undersökta personernas mål med att spela spelet. 
Karaktärsuppgraderingen gick att återspegla i flera av de kategorier som det teoretiska 
ramverket består av.    
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9 Diskussion 
När denna uppsats började skrivas hade jag tänkt mig att minst undersöka fyra personer. Men 
ju mer arbetet fortsatte desto mer märkte jag hur lång tid allting tog. Då både intervjuer och 
videoinspelningar gjordes blev det mycket resultat som skulle sammanställas. Jag anser att de 
tre som undersöktes har givit tillräckligt med relevant information, och det har verkligen varit 
spännande att få kliva in i deras värld. När dessa personer undersöktes märkte jag att de levde 
i två helt olika världar. Den ena var verkligheten, och den andra var spelet. De tillbringade så 
mycket tid och relaterade så intensivt över spelet att jag uppfattade det som om spelet var en 
del av dem själva.  
 
När också flow har tagit en del av detta arbete började jag fundera över vad just flow och 
beroende betyder för varandra. Då undersökningen visade, samt att det argumenterats över att 
de saker som framkallar flow också kan kopplas till ett beroende. Jag kom då att tänka på att, 
kan inte flow i sig vara beroendeframkallande? Då detta kan anses som ett ganska djärvt 
uttalande och de belägg jag har för det räcker inte till för att vetenskapligt bevisa det, kan det 
ändå vara ett förslag till framtida forskning. 
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11 Bilagor 

11.1 Intervjuguide 
Beskriv kortfattat vad WoW är för något. 
Bakgrund person – spel 
Hur länge har du spelat WoW? 
Hur ofta spelar du WoW? 
Hur ofta spelade du WoW när du spela det som mest? 
Varför spelar du inte lika mycket längre? 
Varför spelar/de du så mycket? 
Hur länge spelar du varje gång du spelar? 
Person 
Vad får dig att sätta igång och spela spelet? 
Vad får dig att stänga av spelet? 
Försök beskriv din relation till spelet. 
Vad betyder WoW för dig? 
Hur känner du dig när du spelar? 
Hur känner du dig när efter att spelat? 
Spelet 
Vad är det roligaste med spelet? 
När är det roligast i spelet? 
Vad är det som är minst roligt i spelet? 
När är det minst roligt i spelet? 
Vad är det som tilltalar dig mest i spelet? 
Vad tror du är anledningen till att WoW är så populärt? 
Vad ger det dig att spela WoW? 
Blir du belönad på något sätt? Hur? 
Blir du på något sätt motiverad i spelet? Vad? 
Utmaning 
Ger spelet dig en utmaning? 
Att spela spelet, ger det dig ett bra test av din skicklighet? 
Focused Attention 
Tänker du på andra saker som inte har med spelet att göra? 
Är du helt uppslukad av vad du gör när du spelar spelet? 
Interaktivitet 
Beskriv dina känslor när du interagerar med spelet. 
Tid 
Hur länge tror du att du spela spelet? 
Telepresence 
När du spelar spelet, är du medveten om din omgivning? 
Känns det någon gång att du är i spelets värld? 
Utanför spelet 
Tänker du på spelet när du inte spelar det? Vad? Varför? Hur ofta? 
Jämför du spelet på något sätt med verkligheten? Vad? Varför? 
Övrigt 
Blir du på något sätt exalterad när du spelar spelet? 
Dataspelsberoende 
Vad är ett beroende för dig?  
Vad är ett dataspelsberoende för dig? 
Vad tror du är anledningen till att vissa blir beroende av dataspel?  
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Vad tror du är anledningen till att vissa blir beroende av WoW? 
Anser du dig själv vara beroende av WoW? 
Varför? Varför inte? 
Spelkomponenter 
Vad kan det finnas för komponenter i spelet som kan tänkas vara en hjälpande hand till ett 
utvecklat beroende? 
 
 
 

11.2 Transkribering 

11.2.1 Intervju 1 

Beskriv kortfattat vad WoW är för något. 
MMORPG… sånt här massivt online spel. Man spelar med vänner. Man kan spela mot 
datorstyrda bossar, eller så kan man spela mot andra spelare. Det går ut på att samla items och 
bli bäst.  
 
Hur länge har du spelat WoW? 
Ett och ett halvt år. 
 
Hur ofta spelar du WoW? 
Skulle säga att jag i snitt spelar varannan dag, om inte oftare. Varierar mycket. Ibland bara 
medan jag äter lunch. Andra gånger kan man sitta i typ 7 timmar. 
 
Varför spelar du så mycket? 
Glömma bort bekymmer. Om man har mycket plugg är det skönt att slappna av. Man 
glömmer ju bort allt ganska effektiv när man spelar. Det är som om man är inne i en film typ. 
Och så är det jävligt kul att umgås med polare, eller datapolare. Man måste ju vara online 
samtidigt och det händer ju inte så ofta. 
 
Vad får dej att sätta igång och spela? Vilka tillfällen? 
För det första så har man ju ett litet mål man vill uppnå. Då drar man igång och kör på det. 
Sen drar man igång när man är uttråkad och har tid över. 
 
Vad får dig att stänga av spelet? 
Antingen när man gjort klart någonting och det är bra tajming liksom. När en polare kommer 
brukar jag stänga av. Eller på kvällen när jag ska sova. 
 
Försök att beskriv din relation till spelet. 
Jag antar att det är någon form av hat-kärlek. Ibland så tröttnar man nåt enormt och vill inte 
titta på det, men så är det väl med allting. 
 
Vad betyder WoW för dig? 
Vet inte, tidsfördriv betyder det.  
 
Hur känner du dig när du spelar? 
Det är ju jävligt skoj.  
Blir du upprymd eller? 
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Om man lyckats med nåt stort så blir man ju stolt. Mycket av grejerna handlar ju om 
samarbete. Ju bättre man samarbetar desto mer vinner man. Samarbete är nyckeln till 
framgång. Man kan spela själv också. 
 
Hur känner du dig efter att du spelat en omgång?  
Ofta så tänker man att man ska börja spela mindre. Att man fått sin dos nu. 
Man inser att det tar lite mycket tid ibland. 
Det är ett tidskrävande spel va? 
Ja precis! 
 
Vad är det roligaste i spelet? 
Det roligaste är ju ofta de här samarbetspartierna, när man kör instanser som det kallas. Då är 
man 20 pers eller nåt sånt och då kan man snacka över en sån här ventrilo. Sitter venten och 
spelar data.  
På venten? 
Förkortning för ventrilo. Det är ett snackprogram där man kan prata med varandra istället för 
att skriva. 
Så ni pratar med varandra också, inte bara chattar? 
Ja, skriva är ju jobbigt ibland när man är mitt uppe i någonting. 
Pratar ni mest när ni planerar att göra någonting? 
Ja. Det blir lite kallsnack också, men oftast brukar kallsnack vara på chatten. Oftast pratar vi 
taktik på ventrilo. Man har ju en raid-ledare som brukar hålla ordet oftast. 
Vad var frågan nu igen? 
Det var: Vad är roligast i spelet? 
Det är ju när man vinner då. Dödar en stor boss som man inte klarat förut. 
När man nått sitt mål? 
Ja. Dom har ju satt upp sådana här jättesvåra instanser i spelet som man verkligen måste 
kämpa för att klara. När man klarar det blir man ju ganska lycklig. 
 
Vad är det som är minst roligt i spelet? 
Det är när andra spelare får för sig att förstöra för en. Det finns ju 2 sidor och man kan inte 
kommunicera med den andra sidan. Då kan man inte skälla ut dom när dom håller på att 
jävlas med en.  
 
Vad tror du anledning är att WoW är så populärt? 
Det är ju välgjort. Jag har spelat ett annat liknande spel tidigare och jämfört med det så är ju 
WoW snyggare designat. Dom uppdatera hela tiden också. Dom fixar buggar. 
Tror du att det är så populärt för att det är så välgjort? 
Ja. Det är ju en trevlig värld. Folk har ju spelat dom tidigare warcraft spelen. Folk känner igen 
sig i världen.  
Du säger att det är en trevlig värld. Vad menar du då? 
Dt är en väldigt stor värld. Allt är sammanhängande. Många ställen är jättefascinerande. Dom 
har tagit inspiration från vissa teman och delar av världen. 
 
Vad ger det dig att spela WoW? 
Inte så mycket. Tidsfördriv som sagt. Känslomässigt ger det mig stolthet när man lyckats med 
nåt. När man blir igenkänd av någon som man inte vet själv vem det är. Det är alltid kul att 
man har ett namn.  
 
Blir du på något sätt belönad i spelet?  
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Belöningen är väl i form att man får items. Och till exempel om man gör en sådan här instans 
och klarar den så får man ibland något riktigt bra som gör att man blir bättre än andra.  
Vill du säga att det är det som motiverar dig att spela?  
Ja det är en del av det hela. Ibland sätter man ju upp lite egna mål sådär som till exempel kan 
vara att man ska få en rustningsbit eller liknande. Ibland kan det vara så att man tröttnar när 
man uppnår målet. Då kan man sluta spela en vecka för att man inte har nåt mål. Det är som 
livet lite; När man inte har nåt att göra så är man inte så peppad.  
 
Ger spelet dig en utmaning? 
Ja det är klart.  
 
Att spela spelet ger det dig ett bra test på din skicklighet? Tycker du att spelet kan få dig 
att känna dig skicklig? 
Ja. Det ser man ju i spelet. Folk är väldigt varierande duktig på att spel sin karaktär. Om man 
spelar med andra så måste man kunna sin uppgift. Dom har ju designat klasserna så att man 
ska samarbeta. En healare måste ju heala andra och inte försöka skada fienden.   
Och när man kör spelare mot spelare så märker man ju skillnaden.  
 
När du spelar tänker du på andra saker som inte har med spelet att göra? 
Nej. 
Är du helt uppslukad av vad du gör när du spelar spelet? 
Det beror på. Ibland sitter man och kollar på tv samtidigt som gör något halvtråkigt. Som när 
man måste samla guld i spelet. Ibland sitter jag och chattar på icq samtidigt.  
När du verkligen spelar är du helt uppslukad då? 
Ja det kan man väl säga. Tiden flyter iväg då.  
 
Kan du beskriva dina känslor när du interagerar med spelet? 
Ja, man har väl haft dom här klassiska känslorna som att slå på tangentbordet. Man har 
faktiskt också skrattat högt, och inte bara skrivit ”lol”.  
 
Hur länge tror du att du spela nu när jag filmade? 
30-40min. [rätt = 25min] 
 
När du spelar spelet är du medveten om din omgivning? 
I varierande grad. Ibland är det ju så att det händer saker runt omkring som man inte märker.  
 
Känns det någon gång som om du verkligen är i spelets värld? 
Nä det vill jag inte påstå.  
 
Tänker du på spelet när du inte spelar? 
Ja om man har ett mål så sitter man och planerar lite ibland. Det har ju hänt att man drömt om 
det.  
 
Jämför du spelet på något sätt med verkligheten? 
Nej det tycker jag inte. Men det kanske är mycket som sagts tidigare som visar det. 
 
Vad är ett beroende för dig? 
Jag är medveten om att jag varit beroende vid vissa tidpunkter.  
Men allmänt… vad är ett beroende för dig? 
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När man offrar andra saker framför något. Till exempel struntar i att träffa en polare för att jag 
vill spela. Jag försöker hålla det sociala framför spelet. 
 
Vad tror du är anledningen till att vissa blir beroende av dataspel? 
Att dataspelet är bra mycket mer upphetsande än verkligheten. 
 
Vad tror du är anledningen till att vissa blir beroende av WoW? 
Att det aldrig slutar. Det finns faktiskt folk som i princip har uppnått alla mål som går att 
uppnå i spelet. Till exempel att de har fått all bäst utrustning osv. Det kan man säga är ett mål. 
Vill du komma dit? 
Jag tror aldrig jag kommer att komma dit, det skulle kräva för mycket spelande av mig. Så det 
vill jag inte knappt. Det handlar ju lite om att bli bättre än genomsnitt. 
 
Vad kan det tänkas finnas för komponenter i spelet som kan tänkas vara en hjälpande 
hand till ett beroende i spelet, om du går ner på en låg nivi, till spelets mekanism och 
uppbyggnad? 
Men det är väl det där belöningssystemet.  
Att man vill ha mer och bättre grejer hela tiden? 
Ja precis. En belöning i form av föremål. Så blir man glad och så sätter man upp nya mål. 
Finns säkert fler anledningar.  
 
Anser du dig själv vara beroende av WoW? 
Tidvis som sagt har jag känt lite så. Jag har ju vid en tidpunkt avinstallerat spelet. Det har hänt 
faktiskt att man har spelat för mycket. 
 
Varför känner du dig beroende av det?  
För att andra saker i ens liv blir lidande av det.  
 

10.2.2 Frågor angående experimentet & observationen 

Jag lade märke till att du sluta blinka så fort du kom i ”slagsmål”. Vad beror det på? 
Jag vet inte, det visste jag själv inte att jag gjorde. Jag är extremt koncentrerad när det gäller 
just då. 
 
När det är lugnt i spelet så trummar du med fingrarna mot din läpp, varför? 
Hehe… tänkte jag heller inte på. Antar att jag är noggrann då eftersom jag ser att det är 
karaktärsinställningarna jag håller på med. De är väldigt viktiga i spelet. Man vill ju vara så 
bra man kan vara.  
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11.2.3 Intervju 2 

Beskriv kortfattat vad WoW är för något. 
Det är ett online MMORPG spel som man spelar ihop med andra. Det går ut på att samarbeta 
och ta sig igenom instanser. Det finns 2 olika factions: Hård och allians. Det är ett krig mellan 
dom 2. Jag spelar då hård. Man kör olika instanser också; 5 manna och så finns det 40 manna 
också. 40 manna sitter man på ventrilo också. Det är som att ringa. Då pratar alla 40 
samtidigt.  
 
Hur länge har du spelat WoW? 
Snart 2 år.  
 
Hur ofta spelar du? 
Jag spelade inget i somras. Nu spelar jag lite varje dag.  
När du spela som mest då? 
Då spela jag varje dag. Varje dag efter jobbet. Då satt jag ca 6 timmar per dag.  
 
Varför spelar du så mycket?    
Jag har inte haft så mycket annat att göra. Jag låter det inte gå före andra saker som är viktiga; 
jobbet och grejer. Jag tycker det är kul och har inte så mycket annat att göra. Jag är inte 
intresserad av att träna. 
 
Men vad är det som är kul i spelet? 
Man träffar ju massa folk som man har lärt känna under tiden. Det är kul och spela liksom. 
Det är som andra; andra har kanske intresset av att dansa balett, men jag sitter och spelar 
dator.  
 
Du säger det är kul och träffa andra, men när du spelar spelet och gör en uppgift i spelet 
vad är det då som är kul? 
Jag vet inte riktigt. Kanske lite flykt från verkligheten. Skönt att komma in i en annan värld 
lite. Kul också bara. 
 
Vad får dig att sätta igång att spela spelet? 
Har jag tråkigt så sätter jag mig och spelar. Om jag inte har något att göra. Då kan jag lika 
gärna sätta mig ned och lira och då fastnar man lätt några timmar.  
 
Vad får dig att stänga av spelet? 
Om det är något bra på TV kanske. Om jag har tråkigt i spelet och inte har något att göra, eller 
om jag ska gå och lägga mig.  
Du säger att du inte har något att göra i spelet, förklara det. 
Om man inte kör någon instans eller typ inte hittar någon grupp. Eller om man bara är trött på 
att spela, då loggar jag ut.  
 
Försök att beskriv din relation till spelet. 
Något som är kul, något jag har att fördriva tiden med.  
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Vad betyder WoW för dig? 
Det betyder inte så mycket så, det är väl typ mest folk som man har träffat. Det är kul att hålla 
kontakten med. Det är ett medel att hålla kontakten med folk. 
 
Hur känner du dig när du spelar? 
Glad, det är kul.  
 
Säg att du suttit och spelat i 6 timmar och sedan stänger av spelet. Hur känner du dig 
då? 
Det brukar oftast bli vid läggdags, jag känner mig trött.  
 
När är det roligast i spelet? 
Det är när man kör 40 manna instanser. Det är det som spelet går ut på egentligen. Det är den 
största delen. Och sen när man tar ner nya bossar. Det är jättehärligt! Det är därför man spelar 
i princip.  
Förklara den känslan.   
Det är så man börjar skaka. Det är jättekul! Man har kämpat så länge för att ta ner en boss. 
Man kan kämpa i flera veckor. När man får ner den så skriker alla 40 pers. Det är skitkul! 
 
När är det minst roligt i spelet? 
När man blir dödad av några allians. Då blir man förbannad och skriker lite.  
 
Vad tror du anledningen till att WoW är så populärt? 
Det är ju bland de socialaste spelen som finns. Jag träffar ju fruktansvärt mycket folk. I mitt 
förra gill så var vi typ 100 pers och man får bra kontakt med alla. Jag har träffat polare som 
jag träffar nu, dom bor här i Örebro. Jag har fått nya polare.  
Varför är du inte med i ditt gamla gill? 
Det tog för mycket tid. Det vart varje kväll 6 dagar i veckan.  
Har du någon plikt när du är med i ett gill? 
Ja, har du anmält dig till en raid så måste du vara med, du kan bara inte hoppa ur för då förstör 
du för 39 andra. Du måste vara med och skriva upp dig på raiderna, annars kommer du inte 
med i typ raidteam, och du får inte vara med och raida och du får inga nya saker. Då står du 
bara där och inte gör någonting. Du måste ju vara med och spela.  
 
Hur blir du belönad i spelet? 
Man får ju nya items så man blir bättre och bättre. Bossarna droppar ju grejer när man dödar 
dom. Det är ju kul och få nya grejer så man blir bättre och bättre.  
Är det en motivation till att fortsätta spela? 
Ja precis. Men det är inte bara det. Det är ju kul, det är kul att göra framsteg. Det finns ju folk 
som tävlar över till exempel att få ”first kill” i hela världen.  
 
Ger spelet dig en utmaning? 
Ja absolut! Att raida är ju en stor utmaning. Du kan ju kämpa med en boss i flera veckor för 
att få ner den.  
Handlar det om att bli bättre och bättre för att lyckas få ner bosse? 
Ja precis! Man får ju bättre och bättre ”gear” så man till slut klarar bossen. 
 
Att spela spelet ger det dig ett bra test av din skicklighet, någon skicklighet som finns 
hos dig? 
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Ja det gör det ju. Alla måste ju vara ganska bra spelare.  
Men någon skicklighet hos dig som person? 
Ja… jag måste också vara skicklig för att kunna spela. Man måste klara av sina uppgifter. 
Spela på rätt sätt osv. Det märks ju när du spelar som ”crap”. 
Vaddå… att du missar slag eller? 
Njae… att du måste till exempel ”heala” rätt och tänka på att manan måste räcka. Du kan ju 
inte stå på samma punkt och trycka på en knapp, du måste springa runt och göra rätt, du 
kanske måste ”spella” folk.  
 
När du spelar tänker du på andra saker som inte har med spelet att göra?  
Ja om jag har tråkigt, men då brukar jag oftast sluta spela. Men annars är det bara spelet jag 
tänker på.  
 
Är du helt inne i vad du gör när du spelar spelet? 
Ja om jag kör en ”end-boss” så är jag det. Då svarar jag inte i telefonen om den ringer. 
Men du hör telefonen ringa eller? 
Ja det gör jag. Men jag svara inte för om jag gör det så förstör jag för alla andra. 
 
Hur länge tror du att du spela spela? 
Sammanlagt 92 dagar eller något. 
Ok… men jag menade nu när jag var här. 
2 timmar. [rätt = 1.5 tim] 
 
När du spelar är du medveten om din omgivning? 
Ja, jo det är jag. Jag tittar nästan alltid på tv samtidigt som jag spelar. Men inte när det är en 
boss då måste man vara fokuserad. Annars förstör jag för alla andra. Det är inte jag som är 
helt fäst vid det, utan det är ju för att jag måste hjälpa dom andra. 
 
Känns det någon gång som om du är i spelets värld? 
Nä…det är väl om man är sjuk och spelar och är snurrig i huvudet, eller på bakfyllan. 
Jag släpper ju inte taget om verkligheten när jag spelar. 
 
Tänker du på spelet när du inte spelar? 
Ja när jag pratar med en polare som också spelar WoW. 
Men när du är ensam då? 
Ja det händer ju, typ när man går och lägger sig. Då kan man tänka typ att man måste lira mer 
för att karaktären måste bli bättre. Det är mest när man inte har något annat att tänka på. 
 
Jämför du spelet med verkligheten på något sätt? 
Nä… nä det gör jag inte. Det finns inte så många orcher i verkligheten. 
 
Blir du på något sätt exalterad när du spelar spelet? 
Det är vid ”boss-kills” det med.  Är man nära på att ta en ny boss som man kämpat med jätte 
länge, då sitter man och skakar och är nervös som faan. Det är enda gången annars är jag inte 
det. Kanske när man dödar typ 3 allians när man själv är nära på att dö.  
 
Vad tycker du är det bästa med spelets mekanism? 
Att det är så stort och fritt. Man kan göra i princip vad man vill.  
 
Är det ett svårt spel? 
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Till en viss del. Att raida är en grej som är svårt. Att vara skicklig i PvP (player versus Player) 
är svårt.  
 
Vad tror du är anledningen till att vissa blir beroende av dataspel? 
Det kan ju vara att dom har det svårt med nåt i riktiga livet.  Att spelet är en tillflyktsort 
liksom. Dom kanske är jätteduktiga på spelet och får jättemycket uppmärksamhet av andra 
spelare. Där kanske dom är någon betydelsefull. Dom kanske är mobbade i skolan. 
 
Vad kan det finnas i WoW för komponenter eller element som tänkas vara en hjälpande 
han till ett beroende? 
Jakten på nya saker. Jag vill ha det här innan jag går och lägger mig. Jag måste spela imorn, 
jag skiter i skolan. Jag måste raida nu innan jag tappar ”resendense”. Jag måste hinna samla 
ihop alla ”pots” så jag kan vara med och raida ikväll.  
 
Anser du dig själv vara beroende av WoW? 
Nä. Jag låter det inte gå ut över andra saker. Jag spelar bara när jag inte har andra saker att 
göra. Jag gillar inte att träna det tycker jag är tråkigt. Det är billigt nöje också, det kostar inte 
så mycket pengar.   
 
 

11.2.4 Frågor angående experimentet & observationen 

Du slutar ibland helt bara så där och börjar chatta med andra spelare, varför? 
Man måste ju planera och lägga upp saker och ting, annars går det inget bra. Mycket 
angående spelet handlar om att planera sin strategi med andra innan man sätter igång. 
Är det roligt? 
Ja det kan man säga eftersom det känns som man har mer kontroll över spelet då och jag får 
chans att prata med mina kompisar i spelet. 
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11.2.5 Intervju 3 

Beskriv kortfattat vad WoW är för dig. 
Ett sätt att slå ihjäl dötid på och ett sätt att umgås med vänner. Ett annat sätt att umgås på än 
att sitta och titta på tv. Ett fritidsintresse.  
 
Beskriv vad WoW är för något. 
Det är ett MMORPG spel med miljontals användare som växer stadigt varje månad. Det finns 
2 olika factions, horde och allians. Allians har lite lättare men så är det. Det är fler spelare på 
allians sidan. WoW har tagit MMORPG till en helt annan nivå jämfört med tidigare likadana 
spel. WoW har tagit de flesta som spelade liknande spel innan. 
Varför tror du det är så? 
De tidigare spelen var helt nystartade. De bygger inte på något tidigare koncept som warcraft 
gör. Man känner igen spelet från de tidigare warcraft spelen, så man har redan byggt upp en 
stabil kundbas. Plus att blizzard tidigare har gjort kvalité spel tidigare som Diablo 1 och 2. 
Världen i WoW är så pass känd eftersom man känner igen sig från de tidigare spelen och man 
vet att blizzard kan göra bra grejer. Sen är de väldigt duktiga på att marknadsföra sig själva.  
 
Hur länge har du spelat WoW? 
Snart 2 år.  
 
Hur ofta spelar du WoW?      
Varje dag. Med ett uppehåll under sommaren då jag jobba väldigt mycket. 
Annars är det varje dag minst 2 timmar plus om jag inte har något viktigare för mig. Jag 
försöker att inte låta det gå ut över det sociala.  
 
Varför spelar du så mycket? 
För att WoW är i sin natur väldigt tidskrävande. Det finns inget i spelet som belönar 30 
minuters spelande utan man måste sitta minimum 1.5 till 2 timmar för att få ut något av det. 
Allt man ska göra i spelet är väldigt stort. Därför måste man sitta så pass mycket.  
 
Hur länge spelar du varje gång? 
Mellan 2-6 timmar.  
 
Vad får dig att sätta igång och spela spelet? 
När man inte har något annat att göra, och det är ju nästan jämt. Då loggar man in och kollar 
om det finns något att göra. Finns det inget att göra så står man på ett ställe och springer runt 
och runt för att inte riskera att missa något. Man väntar på att det ska hända någonting.  
 
Vad får dig att stänga av spelet? 
Antingen för att jag blir förbannad över att det inte händer någonting att det är så jävla segt. 
Eller att jag känner att jag måste sluta för att jag måste sova eller att tjejen är på mig att jag 
måste vara lite social.  
 
 
Försök att beskriv din relation till spelet. 
Det är lite ”love-hate”. Jag tycker det är väldigt kul, men jag tycker inte det är kul att det går 
ut över det sociala även fast det är mitt eget ansvar. Men det är väldigt svårt att styra det för 
att om man säger så att man sitter i en grupp med 39 andra så kan man inte bara dra när som 
hels. Det är ju 39 andra som är beroende av dig.  
Varför kan du bara inte dra, det är ju ändå bara ett spel? 
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Man har ju en relation till dom och dom vet ju vem man är. Man vill ju inte förlora platsen i 
gillet. Även om det är en relation i spelet så är det en riktig relation. Man vill ju inte behandla 
dom andra hur som helst. Det är ju 39 stycken man måste ta hänsyn till. 
 
Vad betyder WoW för dig? 
Det är ju ”love-hate” det också. Men det betyder ju gemenskap och nöje men samtidigt så 
betyder det en jävla massa problem när det tar över för mycket av det sociala. Det är nog mer 
dåligt än bra egentligen. Men det är ju så jävla kul.  
 
Hur känner du dig när du spelar?    
Då är man ju glad. Om man har något att göra i spelet vill säga då är det kul. Annars så känns 
det bara som att man har inget bättre för sig , men man sitter ändå bara där framför skiten för 
att man inte vill missa något. Annars är det ju jättekul under förutsättning att det går som man 
vill, det vill säga att man får dom saker man vill ha. 
 
Hur känner du dig efter att du har spelat? 
Tom i huvudet. Inte känslomässigt tom, bara nollad i huvudet att jag liksom o va faan är det 
som har hänt. Psykiskt trött. Totalt jävla bortkopplad från omvärlden och så kommer man in i 
den igen.  
 
Vad är det roligaste med spelet? 
Roligaste är gemenskapen och känslan av att klara av någonting tillsammans.  
När är det roligast? 
När man klara av något tillsammans. När man lycktas med något man hållit på med väldigt 
länge. Till exempel när man dödar en ny boss.  
 
Vad i spelet är det som tilltalar dig mest om du räknar bort den sociala biten? 
Då är det nog möjligheten att uppgradera sin karaktär genom att döda monster och få bättre 
saker. Karaktärsutvecklingen. Sen måste man tänka på belöningssystemet kontra den tid man 
lägger ner är förbannat dålig i WoW. 
Men ändå så spelar du. 
Ja man gör ju det.  
 
Vad tror du anledningen är till att WoW är så populärt?  
Dels så är det det MMORPG spel som lyckats kombinera de tidigare MMORPG spelens bästa 
egenskaper. Det sociala och karaktärsutvecklingen. Det är lite vänligare mot spelaren, man 
behöver inte lägga ned riktigt lika mycket tid som i andra liknande spel. Wow är ändå ganska 
snällt mot användaren. Det är ett väldigt förlåtande spel. Om man dör så händer ingenting. 
Man blir aldrig av med någonting förutom lite tid. Plus att dom var väldigt bra på att 
marknadsföra sig själva.  
Vad är det för skillnad med WoWs karaktärsutveckling jämfört med andra spel? 
Det går lite fortare att utveckla sin karaktär. Sen finns det mer att göra. Det är en stabilare 
ekonomi i WoW.  
Vad menar du med stabilare ekonomi? 
Allt man hittar har ju priser, och de är väldigt stabiliserade i WoW. Det är ett väldigt bra 
ekonomiskt system som efterliknar verkligheten angående pris och efterfrågan.  
 
Blir du belönad i spelet på något sätt? 
Ja, man får ju bättre föremål och mer pengar. Det är ju det som är karaktärsutvecklingen.  
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Blir du på något sätt motiverad i spelet? 
Ja det är ju just det att man ser att man får bättre saker, och det gör ju att man vill fortsätta.  
 
Ger spelet dig en utmaning? 
Egentligen är det ingenting i WoW som är direkt svårt. Det kräver bara att 40 personer lär sig 
att göra sitt jobb. Kan man följa några enkla instruktioner och göra det felfritt så är det inte 
svårt, men det gäller ju att ha fokus i 4 timmar när man ska så att säga raida. Då krävs det alla 
är fokuserade i 4 timmar.  Om alla lyckas göra det så är det inte svårt. Allting i WoW handlar 
egentligen om att koncentrera sig och inte flumma runt. Det är ingenting som är svårt i den 
bemärkelsen att det kräver en viss motorik.  
 
Att spela spelet ger det dig ett bra test av din skicklighet? 
Nej. Det är nog det som är ganska skönt, att man inte behöver vara så himla duktig. Utan det 
räcker med att man lägger ned massa tid så får man ju bättre saker och då blir ju karaktären 
bättre och det är ju karaktären som gör huvuddelen av jobbet jämfört med ett fps (first-person-
shoot) spel där det är man själv som blir bättre. Ju bättre man siktar desto bättre blir man. Så 
är det ju inte i WoW. 
 
Beskriv dina känslor när du interagerar med spelet. 
Det är ju blandat, beroende på hur det går i spelet. Jag blir inte direkt förbannad på spelet utan 
jag blir mer förbannad på de andra i spelet. Vissa som inte kan komma överens och kallar 
varandra för olika saker. Och när den så kallade egoismen lyser igenom bland de som är 
bättre. Men när det går bra så är det skitkul! Då är det ju ett litet glädjerus.  
 
Tänker du på andra saker som inte har med spelet att göra när du spelar? 
Ja det gör jag. Men vänder man på det där och frågar om jag tänker på spelet när jag gör andra 
saker så jag det gör jag, absolut! Men när jag kör en raid och ska få ner en boss, då är det 
stenhård fokus på spelet.  
Svarar du i telefonen om den skulle ringa då? 
Nej. 
 
Är du helt uppslukad av spelet när du spelar? 
Jag har inte kontakt med omvärlden. Men jag är medveten om saker och ting runt mig, men 
jag tycker inte om att bli avbruten.  
 
Känns det någon gång som om du är i spelets värld? 
Nä… inte riktigt. Ibland kan det göra det när jag är riktigt inne i det. Men eftersom man har 
ventrilon och hör dom andra prata så känns det inte riktigt så. I början kändes det som man 
var inne i spelet, då var allt så nytt och stort. Nu har den där oj upplevelsen lagt sig.  
 
Du nämnde förut att du tänker på spelet när du gör andra saker. Vad är det du tänker 
på då? 
Karaktärs uppgraderingen. Vad ska jag ha för nästa vapen. Vad är optimalt för just den här 
typen av inriktning av karaktären. Vilka raider ska jag göra.  
Hur ofta tänker du på spelet? 
Ganska ofta. Jag brukar använda det som sömnmedel.  
 
Jämför du spelet med verkligheten på något sätt? 
Nej det gör jag inte.  
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Blir du exalterad i spelet på något sätt?  
Ja när man tar ner en ny boss. Då känns det jävligt skönt! 
 
Vad är ett beroende för dig? 
När man har en vana som inte själv kan styra över, som man inte trivs med men man gör det 
ändå. Något man gör som inte borde göra i den utsträckning man gör det.  
 
Vad är anledningen tror du att vissa blir beroende av WoW? 
Man får den social biten samtidigt som det kräver så otroligt mycket tid. I och med att man 
lägger ned så mycket tid så blir den sociala kontakten väldigt stark. Då vill man inte missa 
någonting eftersom det känns som man har kompisar där man vill umgås med.  
Om vi går ner på en lägre nivå och tittar på spelet i sig utan den sociala biten, vad är det 
då som lockar? 
Karaktärsuppgraderingen. 
 
Anser du dig själv vara beroende av WoW? 
Hehe… Hur faan ska man svara på det? Självklart vill jag inte skylta med att jag är beroende, 
jag vill ju säga att jag inte är det. Men jag vet ju att jag är det eftersom jag tänker på det när 
jag ska gå och lägga mig och så. Men jag är nog inte beroende i samma utsträckning som en 
crackberoende är beroende av crack. Jag kan ju sluta om jag vill. Men jag vill inte om man 
säger så. Jag tycker fortfarande det är så himla roligt. 
Men så kan ju en crackberoende också tänka. 
Ja visst. Men jag kan släppa det om jag känner för det.  
Kan du? 
Ja.  
 
 

11.2.6 Frågor angående experimentet & observationen 

Du blinkar nästan aldrig är du spelar. Vad beror det på? 
Jag är helt inne i spelet just då, det måste jag vara annars kanske man missar något. 
 


