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Abstrakt: 
 
Uppsatsen handlar om varför man spelar online spel, och vilka orsaker det är som gör att man 
lägger ned så mycket tid på det. Jag har intervjuat nio stycken väldigt erfarna onlinespelare 
runt om i Sverige. Syftet var att ta reda på varför man spelar online spel? 
Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer. Litteraturstudien handlar om spelutvecklingen ur 
ett historisk synpunkt, och väldigt intressanta artiklar och undersökningar som gjorts tidigare 
inom ämnet. 
 
 
 
 
Abstract: 
 
The aim of the study was to find out why people play online games, and why they spend so 
much time in it. I have interviewed nine very experienced online players. The essay is based 
on qualitative method.  The documentary research reveals, among other things, that the social 
aspect is important for  the players . In accordance with this view, this study confirms that the 
social life “on-line” is important for the players in order to maintain the game. 
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Ordlista 
Eftersom det används en hel del uttryck i min uppsats som kommer från spelar världen har jag 
valt att göra en tillfällig ordlista nu inför opponeringen, listan kommer ses över en gång till 
efter opponeringen, och förhoppnings vis kompletteras ☺. 
 
 

• Alliance – Den goda sidan i spelet World of Warcraft till the Alliance ingår fyra 
stycken raster, människor, gnomer, dvärgar, och alver.  

• Arkadspel – En stationär spelkonsoll, som ofta står i videohallar eller på nöjesfält, 
man måste betala med mynt för att kunna spela, dessa spel var vanligare förr i tiden. 

• Attributer – Det är ett gemensamt begrepp för vad en karaktär har för tex styrka, liv 
eller hur smidig den är. Attributer anges som siffror tex min gubbe har 235 i styrka. 

• Blizzard – Spelutvecklare som gjort många framgångsrika spel, bland annat Starcraft, 
Diablo, och Warcraft serien. 

• Chatt – Används istället för samtal eller snack inom spel världen. 
• Craft(a) – Betyder att man tillverkar ett speciellt vapen inne i spelen, då måste man 

först ha ett recept som tillåter att man får lära sig att göra den speciella saken, sedan 
måste man ha alla delar som receptet uppger för att kunna tillverka saken. 

• Deathmatch – Ett spelsätt som spelades och spelas flitigt över Internet som går ut på 
att den som dödar flest under en viss tid vinner. 

• Diablo – Gammalt spel från Blizzard som var väldigt populärt tidigare. 
• Doom – Gammalt spel som väckte mycket uppståndelse, på grund av att det ansågs 

vara väldigt äckligt och brutalt. 
• Experience - Experience är sammankopplat med levels, för att avancera i levels eller 

på svenskan nivåer, måste man få experience. För att få experience måste man utföra 
uppdrag eller questar eller bara döda monster. 

• Forum – Ett spelar Community på Internet där spelare diskuterar allt från allmänna 
saker till nytt spelinnehåll, eller när man ska raida. 

• Guild – En guild är vad man skulle kunna kalla en “familj” där alla spelare som ingår 
i guilden får samma guildtagg. Man har via guilden tillgång till guildchatt, där bara 
guildens medlemmar kan medverka. Att personer kommer och går från guilder är 
väldigt vanligt. För att ansöka till en guild så ansöker man oftast medlemskap genom 
guildens onlineforum, där man kan lägga in en ansökan, ansökan granskas då av 
Guildledarna som bestämmer om denna person ska tas in i guilden. Om man vill 
ansöka till mindre guilder kan man göra detta inne i spelet, de större guilderna kräver 
att man gör en ansökan på hemsida. 

• Hardcore Gamers – Spelare som spelar väldigt mycket, spenderar upp till 10 timmar 
per dag framför datorn. 

• Highscore – En lista över de bästa resultaten som uppnåtts på den spelmaskinen. 
• Horde – Den onda sidan i spelet World of Warcraft, i horde ingår fyra stycken raser, 

troll, orcer, taurens, och odöda. 
• Instanser – Ett gemensamt namn som används till alla grottor kallat ”Dungeons” på 

engelska. Instanser finns från 5 spelare till 40 spelare och då man är fler än 5 spelare 
kallas dom för Raidinstanser. 

• Items – Det engelska namnet för utrustning och saker. 
• Karaktär – Det är gubben i spelet man spelar med, även kallat avatar på engelska. 
• Levels –  Olika nivåer i spel man passerar, WoW består tex av 60 olika levels, man 

börjar på level 1, och det huvudsakliga mål man har är att nå level 60. Efter man nått 
level 60 kan man bara förbättra karaktären genom att få nya vapen och utrustningar. 

    



  
 
 

• Lineage – Namnet på ett rollspel som var väldigt populärt för några år sedan. 
• Mana – Det är en form av energi som trollkarlar måste ha för att kunna trolla. 
• MMO – Förkortning av Massive Multiplayer Online, termen används ofta vid 

onlinespel, i text sammanhang.  
• MMORPG – Förkortning av Massive Multiplayer Online Role Playing Game, termen 

används väldigt ofta vid online rollspel. 
• Mutltiplayerspel – Ett spel man spelar tillsammans med andra personer. 
 
• Openbeta – Används av spelutvecklare, då dom under utvecklingsfasen släpper ett 

spel fritt åt allmänheten, så att man får möjligheten att testa spelet före det släpps. Spel 
utvecklare använder ofta detta för att upptäcka buggar och fel i spelen, samtidigt som 
det skapar publicitet före spelet släpps. 

• Pots - En förkortning av engelskans Potions, vilket betyder drycker, dessa kan 
förekomma i massa olika varianter de två vanligaste formerarna är, Livdrycker och 
Manadrycker. 

• PVE – Förkortning på ”Player versus Enviroment”. Det betyder att man spelar mot 
datorn, vilket kan vara att man dödar drakar eller besöker instanser. 

• PVP – Förkortning på ”Player versus Player”. Det är då man som spelare försöker 
döda en annan spelare som inte är kontrollerad av datorn. 

• Questar – Det engelska ordet för uppdrag, under spelets gång får man massvis med 
uppdrag som man måste klarar av och som belöning får man items, pengar och 
experience. 

• Quake -  FPS spel ”First Person Shooter”  
• Raid – Vad man på svenska skulle kunna kalla utflykt, eller evenemang. Det betyder 

att man samlar guilden oftast 40 Guildmedlemmar sedan ger man sig ut på ett äventyr 
som kan vara att döda en speciell drake eller att storma motståndarsidans borgar. 

• Singelplayerspel – Ett spel man spelar själv, man spelar mot datorn. 
• Spelformat – Spel format är det som spelet ligger lagrat på, detta kan vara CD-ROM, 

DVD, eller Kassetter som ofta användes förr i tiden som då var specifika och unika för 
en Spelkonsol. 

• Switchar –  En form av spelkontroll/handkontroll. 
• Ventrilo, Vent – Kommunikationsprogram man använder sig av för att kunna prata 

med varandra samtidigt som man spelar spel. Ventrilo fungerar ungefär som 
Internettelefoni, här kan 40 personer prata samtidigt med varandra. Ventrilo är en 
förkortning av Ventrilo som används av alla spelare idag. 

• WoW – En förkortning på spelet World of Warcraft. 
 
 
 
 

 
 
 

    



  
 
 

1. Inledning 
 

1.1 Introduktion Tv- och dataspel 
Alla tjejer och killar som spelar PC-spel eller Dataspel har säkert någon gång ställt sig frågan 
”varför spelar jag”? Varför slösar man bort 20-40 timmar av ens liv på att rädda en värld som 
i verkligheten inte finns. Detta är dyrbar tid som inte går att få tillbaka. Varför sitter man inne 
och spelar bilspel medan man har en bil som väntar på gårdsinfarten? Varför åka snowboard 
på TV´n när man kan göra det i verkligheten? Varför leva i alla dessa fantasivärldar samtidigt 
som det riktiga livet bara rinner iväg? Man skulle kunna fortsätta så här med hur många 
exempel som helst men jag tror de flesta förstår vad jag menar. Vad är det som gör att så 
många människor världen över spelar så mycket tv och data spel och lägger ned så mycket tid 
och pengar på det? Det är inget lätt jobb att försöka svara på den frågan men jag ska försöka 
lite senare i detta C-arbete. 
 
 
 

1.2 Utvecklingen inom Spelindustrin 
Det riktigt första videospelet utvecklades av fyra långhåriga kodare i Massachusetts 1962. 
Kodarna var i 20 årsåldern och studerade vid teknikinstitutet i Massachusetts. Man använde 
sig av PDP-1 som var den första riktiga persondatorn (enormt stor). Kodarna – Martin Graetz, 
Wayne Witaenem och Stephen Russel, var sciencefictionfans och deras uppgift var att skapa 
ett demonstrationsprogram som pressade systemet till max. Man ville ha action och olika 
svårighetsgrader, konsekvensen blev spelet ”Spacewar”. I början använda man [switchar] när 
man spelade vilket kom att visa sig vara mycket smärtsamt i längden, detta ledde till 
spelindustrins första handkontroll som bestod av tryckknappar. De första spelarna kunde nu 
spela flera timmar i sträck. (Game Development Art & design, David McCarthy, 2005) 
 
 
När hårdvarupriserna sjönk i början på 1970 talet så skulle det första dataspelet bli 
[arkadspel]. ”Computer Space” utvecklads av Nolan Bushnell, som producerade 1500 
[arkadspel] 1971, men spelet var för komplicerat och ignorerades av allmänheten. Året därpå 
gjorde Bushnell succé med spelet ”Pong” som kom att bli en ikon för videospelindustrin. I 
och med Pong fick allmänheten upp ögonen för videospelen. Detta underlättade för 
Magnavox Odyssey spelindustrins första konsol som släptes samma år. Spelindustrin 
blommade, nya [arkadspel] dök upp. 1977 släppte Atari ett spel med vidnamn VCS. Fast 
hårdvaran blev bättre under denna tid så förblev spelen desamma en person, en ide, ett spel. 
Spelindustrin stod stilla under en 6 års period, då spelen varken förändrades eller kom med 
något nytt. I Japan några år senare utvecklades ett spel vid namn Midway detta spel införde 
[Highscore]. Spelare hade nu något att sikta mot, med konsekvensen att arkadspelarna blev 
tävlingsinriktade. Atari släppte 1979 sitt Asteroids som tog ”[Highscore]” ett steg längre och 
införde så att man kunde skriva 3 initialer bredvid sitt ”[Highscore]”. Denna innovation förde 
tävling inom arkadbranschen till en helt ny nivå, nu kunde man märka sitt bästa resultat med 
sina initialer, vilket gjorde det möjligt att skilja de bästa resultaten från varandra, och 
framförallt vem som hade det bästa resultatet. 
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Under 1980-talets början gavs det inte mycket utrymme till grafiken i spelen, det var minnet i 
datorerna som begränsade vad man kunde göra. De grafiska artisterna på den tiden hade även 
programmering att oroa sig över. Spelen byggde i princip bara på klossar och block i olika 
färger. 1983 kom Commodore 64 ut på marknaden med hela 64 kilobytes av RAM. Detta gav 
spelutvecklare tillräckligt med minne för att kunna koda ett relativt sofistikerat spel. (Game 
Development Art & design, David McCarthy, 2005) 
 
De flesta data och videospel under denna tid var representationer av populära [Arkadspel], tex 
Pac-Man (1980), Frogger (1981), Donkey Kong (1981) och Tetris (1985). I takt med att 
populariteten för tv och videospel ökade, dök det upp nya datakonsoler som bland annat 
Amiga ST. Det dröjde inte länge innan Nintendo kontrade med deras 8bits (NES 1985), som 
tog marknaden med storm. Året därpå gjorde SEGA entré med sitt (Mastersystem 1986). 
Tidigare hade det varit USA och England som hade dominerat videospelsmarknaden men nu 
tog Japan ledningen med titlar som Super Mario Brothers och Donkey Kong.  
 
 
Tv-spelkonsolerna blev allt vanligare under början på 1990-talet, vilket gjorde Commodore 
bankrutt och Atari fick byta bana och börja ägna sig åt program och programmering istället. 
Detta fick konsekvensen att alla små spel som hemmaprogrammerare producerat till 
Commendore, Atari och Amiga dog ut på grund av att konsolerna åt upp hela marknaden. En 
annan orsak till varför hemmaprogrammerarna inte fick plats längre var för att alla 
spelkonsoler var låsta till sina egna [spelformat], vilket bara gav godkända spelutvecklare 
möjligheten att tillverka spel till spelkonsolerna. PC marknaden började nu ta fart, men på 
denna tid var man tvungen att vara väldigt kunnig för att ens få igång spelen på en PC. 1993 
släptes Wolfenstein 3D som anses som 90 talets mest inflytelserika titel, på grund av att det 
var det första spelet man såg ur spelarens ögon och använde sig av ett 3D perspektiv. Året 
därpå släptes [Doom] som beskrivs som ett fenomen väldigt enkelt men ack så 
beroendeframkallande, detta på grund av att den visade upp den första riktigt imponerande 3D 
världen. [Doom] var också det första PC-spelet med att erbjuda nätverksspel, vilket ligger till 
grunden för alla [Deathmatch] spel som spelas flitigt över Internet idag. 
 
Det var 1995 som spelen ansågs flytta ut från sovrummen och in till vardagsrummen i och 
med Sonys introduktion av Playstation. Detta var den största förädlingen av tv-spelen hittills i 
historien. Kombinationen av snygg grafik och en stilren design, tillsammans med en smart 
marknadsföring förde spelandet från ghetton av nördar in till populär kulturen. Playstation 
blev en omedelbar succé och för ett tag så stod alla konkurrenter chanslösa. Vid sidan om 
detta så arbetade Microsoft med Plug and play och Directx, vilket skulle vara en standard i 
kommande Operativsystem Windows 95. Windows 95 gav PC spelen en stabil plattform att 
stå på. PC spels utvecklare slapp nu tänka på hur hårdvaran skulle vara kompatibel med 
spelen och kunde istället fokuserade all sin energi på att designa spelen. 
 
I slutet av 1990-talet ingick Sega en allians med Microsoft och NEC resultatet blev 
Dreamcast. Konsolen använde Windows 95 som plattform, vilket gjorde att PC spelen var 
lätta att porta till Dreamcast och billigare än konkurrenterna.  
 
1990-talet var den mest spännande eran för spel och spelutveckling. Explosionen av folk som 
spelade spel världen över satte spel som medium på underhållningskartan. I och med alla nya 
spelare (”casual players”) dök det ofta upp mediokra spel som var överreklamerade i media 
som sedan toppade försäljningslistorna. (Game Development Art & design, David McCarthy, 
200 
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1.3 Fyra nycklar  
Forskare inom ”Player experience Research” har i en studie undersökt varför folk spelar spel. 
Undersökningen visade att folk inte spelar spel för själva spelet utan för den upplevelse som 
spelet skapar, en adrenalinrush, ett ställföreträdande äventyr, en mental förändring, eller 
strukturen spelet ger tillsammans med vänner i spelet. Folk spelar spel för att skapa moment-
to-moment upplevelser, det kan gälla svåra utmaningar i spelet eller att söka lättnad från 
vardagliga problem, eller just för att det är kul. (www.xeodesign.com, “Article why we play 
games”) 
 
Vilka känslor ger dataspel, och vilka utlösande faktorer finns annat än de som kommer från 
storyn? Vilka typer av interna eller utvändiga upplevelser förväntar sig spelarna av spel? 
En studie vid XEOdesign har gjorts på detta ämne där man studerade 15 hardcore spelare, 15 
casual spelare och 15 som inte spelande. Man kom fram till att det finns 4 olika orsaker till 
varför vi spelar spel och kallar dom, Hard fun, Easy fun, Altered States, samt peoplefactor 
 
 
 
 
 
 
1. Hard Fun - Meningsfulla utmaningar, strategier och pussel 
Att ta sig förbi hinder är ofta orsaken till varför folk spelar data spel. Utmaningen kräver att 
man koncentrerar sig väldigt noga, skulle man lyckas uppfylls man av en känsla av Triumf 
vid misslyckande olika varianter av frustration. I undersökningen sa de som gillade svåra 
utmaningar att de gillade.  
 

• Att det krävs strategi och inte tur 
• Att spela för att se hur bra jag verkligen är 
• Spela för att klara spelet 
• Ha flera mål 

 
Spel som använder detta koncept erbjuder stimulerande utmaningar där man kan välja olika 
strategier. Spelet baseras på spelarens valda nivå eller så kallad svårighetsgrad.. 
Hard Fun skapar känslor genom att strukturera upplevelser i jakten mot ett mål. Exempel på 
spel som använder denna typ av nyckel är spel som Civilization, Halo, Top Spin Tennis, 
Crosswords, Hearts, Tetris and Collapse. 
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2. Easy Fun – Fånga Uppmärksamhet med oklarhet och detaljer. 
Denna grupp av spelare är ute efter att upptäcka nya fängslade världar. Äventyr och spänning 
är vad som lockar, fokus ligger på spelar relationer istället för på tävling. 
 

• Att man har möjlighet att upptäcka nya världar med fängslande personer i 
• Äventyr och spänning 
• Vill klura ut det 
• Vill se vad som händer med berättelsen, även om dom ska måste ta till fusk. 
• Känslan av att karaktären och personen är ett 
• Man vill se stora Drakarna 

 
Spel som använder denna nyckel lockar spelaren till att leva kvar och fördjupa sig i äventyren. 
Spelen stimulerar spelaren med dess detaljrikedom att han ofta pausar av ren nyfikenhet och 
beundran. Repetition och rytm kan vara hypnotisk. I Mariokart som tas upp som ett exempel, 
får spelaren att stanna upp av beundran, just på grund av den välgjorda grafiken och den 
sköna spelkänslan. Andra spel som använder sig av ”Easy fun” är spel som Myst, Splinter 
Cell, GTA III, Halo, EverQuest och Dark Age of Camelot.  
 
 
 
 
 
3. Altered states – Skapa känsla med perception, tankar, uppförande och andra 
människor 
Skapa känslor med perception, tankar, uppförande, och andra personer. 
Spelare rapporterar att hur ett spel får dem att känna sig inombords är en av huvudorsakerna 
till varför dom spelar. De beskriver behagliga och positiva förändringar inom sitt sinne under 
och efter spel. Den ”Internal Experience Key” fokuserar på hur aspekter av spelet påverkar en 
person inombords. Denna aspekt av spelarens upplevelse är i vilken perception, uppförande 
och tankar kombineras med sociala kontexter för att producera känslor och andra interna 
uttryck så som spänning eller lättnad. Spelare spelar för att ta sig från ett mentalt tillstånd till 
ett annat eller att tänka eller känna annorlunda under spel. I studien som gjordes av spelare 
vars nöje som fokuserade på deras interna tillstånd sa att det gillade. 
 

• Rensa sinnet genom att klara en nivå 
• Känna sig bättre om sig själv 
• Undvika uttråkning 
• Vara bra på något som har betydelse 

 
Spel som använder denna nyckel, stimulerar spelarens sinnen och skärper sinnet med hjälp av 
en behaglig interaktion. Man skulle kunna ta Mariokart som exempel, som kombinerar bra 
grafik och ljud samtidigt som det har ett väldigt fängslande koncept, detta bidrar till mycket 
roliga känslor inom spelaren. Andra spel är starka inom detta segment är, Halo, GTA, 
Civilization, och Tetris. 
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4. The peoplefactor – Skapa möjligheter för spelar tävling, samspel,  
Många spelares åsikter centreras på nöjjet med att spela med andra spelare inne och utanför 
spelet. När dessa spelare köper multiplayer spel så gör dom det för att förhöja upplevelsen av 
spelare möter spelare interaktionen. Deltagare spelar spel dom inte egentligen är så förtjusta i 
men dom gör eftersom det är ett roligt sätt att spendera tid med sina vänner på. Under spelets 
gång så väcks känslor och det frammannar skadeglädje och rivalitet mellan spelarna medan 
dom tävlar. Lagarbete och kamratskap råder då spelarna strävar efter samma mål.  
Spelare som använder denna nyckel till spelglädje säger; 
 
 

• Det är spelarna som är beroendeframkallande inte spelet 
• Jag vill ha en ursäkt till att bjuda över kompisarna 
• Jag gillar inte att spela spel, men det är ett roligt sätt att spendera tid med mina vänner 
• Jag spelar inte men det är roligt att titta på 
 
 

Multiplayer spel är bäst på att använda denna nyckel, fastän det finns flera spel som erbjuder 
sociala interaktioner via [chatt] och [forums]. Spel som erbjuder både kooperativa och 
tävlings möjligheter erbjuder större omväxling av känsloladdade upplevelse 
 
 
 
Varför vissa inte spelar längre 
Ej spelare har flera orsaker till varför dom inte spelar längre. Det kan vara på grund av jobb 
eller på grund av familj som får visa hardcore gamers att sluta helt. Många spelar aldrig som 
vuxna, för att dom finner spel meningslösa och att det är bortkastad tid. Andra avstår från spel 
för att dom är för våldsamma. Intressant nog är det flera som spelat spel tidigare som nu 
avstår helt från dom på grund av att dom är för beroendeframkallande, det är bättre att inte 
spela än riskera att utveckla en dålig ovana. 
 
 
Sammanfattning och resultat – Varför spelar vi spel 
Folk spelar spel för att ändra eller strukturera sina interna upplevelser. Vuxna i denna 
undersökning, gillar fylla sina sinnen med tankar och känslor som inte har att göra med skola 
eller arbete, andra gillar utmaning och att test sina färdigheter. Många gillar iden med att testa 
på nya saker som dom inte fått möjlighet att göra i det verkliga livet. Vissa gillar att fly från 
verkligheten en stund, medan andra flyr från de sociala normerna. Nästan alla gillar känslan 
av utmaning och att totalt absorberas av spelet. De spännande och avkopplande effekter som 
spel erbjuder är väldigt stimulerande och många föredrar detta efter en jobbig dag på jobbet 
eller bara för att bygga upp sin självkänsla. (www.xeodesign.com, “Article why we play 
games”) 
 
Det som överraskade mest i undersökningen var den dramatiska skillnaden mellan en spelare 
som spelade själv till skillnad mot flera personer som spelade tillsammans. Spelare i grupp 
uttryckte sig mycket oftare och med mer intensitet än spelare som spelade för sig själv. 
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1.4 Project massive: A study of Online Gaming Communities 
I en undersökning av spelar-communities på nätet, kom man fram till följande resultat (A. 
Fleming Seay, 2004): 
 
Undersökningen, som omfattade 1839 respondenter som alla spelade MMO (Everquest, Dark 
age of Camelot, Anarchy Online, Asheron´s call) visade att majoriteten spenderade 15-21 
timmar per vecka med att spela sitt spel. Det motsvarar nästan ett halvtidsjobb. 12 % av 
spelarna spelade mer än 40 timmar per vecka. När man frågade vad som motiverade dom att 
spela sitt favorit MMO så svarade 39% att den sociala upplevelsen var den primära orsaken 
till varför dom spelade, den här siffran stod sig igenom alla spel och var oberoende av kön. 
När man senare frågade vad som fick dom att hålla kvar vid sitt abonnemang, svarade 29 % 
att det var roligt. 21 % att det var på grund av karaktärerna, och på tredje plats med 15 % kom 
de sociala kontakterna. Oroväckande nog var det 10 % som rapporterade att det var beroende 
som fick dom att fortsätta.  
 
Kommunikation 
Flera frågor handlade om hur ofta spelare kommunicerade med varandra, och vad de 
kommunicerade om. Rapporten visar att alla de intervjuade använder alla former av [chatt] i 
spelen väldigt flitigt så som guild [chatt], general [chatt], grupp [chatt], och personlig [chatt]. 
Röst kommunikation användes nästan aldrig men det bör på pekas att när denna rapport 
skrevs fanns inget MMO med ett inbyggt eget röst kommunikations system. Däremot fanns 
det externa program men dessa användes väldigt sällan. När man frågade respondenterna om 
vad dom samtalade om i sina samtal var det råd och tips tillsammans med småprat med 
varandra som toppade listan. Utan för spelet samtalade 69 % med varandra vid olika [chatt] 
program, annars var det online forums som var vanligast. Online forums fungerar som ett 
medium för alla spelare utan för spel världen. 
 
Guilds 
78 % av spelarna rapporterade att de tillhörde en guild. De spelare som tillhörde en guild hade 
ett medelsnitt på 15 timmar per vecka, medan de som inte tillhörde en guild hade ett snitt på 
11h per vecka. Eftersom detta var en studie som involverade flera spel är det svårt att dra 
korrekta slutsatser. Men man skulle kunna tycka att spelare som spelade mera dvs. över 15h 
per vecka skulle ha lättare att hitta en guild, om inte annat mer tid till att hitta en guild. 
Medelstorleken på en guild inom spelen Everquest, Dark age of Camelot och Anarchy Online 
var 41-45 spelare. Spelare från de tre spelen kommenterade att 61-75 spelare per guild vore 
idealiskt. Spelare rapporterade att guilderna planerade aktiviteter, även kallat raider 1-2 
gånger per vecka. I en undersökning som gjordes angående guilderna så kom man fram till att 
spelare är mer engagerad i guilder som i förväg planerar aktiviteter eller raider 
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1.5 MMO 
MMO är en engelsk förkortning för Massive Multiplayer Online. Termen används i spel där 
man spelare mot andra spelare över Internet. MMORPG används också flitigt idag, det står 
för Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Jag har valt att använda mig av MMO i 
mitt arbete.  
 

 

1.6 World Of Warcraft årets spel 2005 
Handlingen utspelar sig i den fantastiska Warcraft världen som [Blizzard] skapade för många 
år sedan i och med lanseringen av spelet Warcraft – Orcs and Humans. Spelet utspelar sig på 
en planet som heter Azeroth, planeten är indelad i två stycken stora kontinenter: Kalimdor 
samt Eastern Kingdoms. På dessa två landmassor lever och frodas ett stort antal djur, ibland 
dessa finns också, Människor, dvärgar, gnomer, alver, troll, orcer, taurens samt odöda varelser 
dessa varelser är kontrollerade av oss spelare. Spelets handling tar vid 4 år efter att Warcraft 
III – Reign of Chaos, avslutas, och den allians som då rådde är numera splittrad. De åtta 
raserna är numera istället indelade i två lag, i så kallade fraktioner; The [Alliance] and The 
Horde. Människor, dvärgar, gnomer och alver tillhör nu the [Alliance]. The Horde består av, 
troll, orcer, taurens och odöda. De två fraktionerna ligger i konstant krig med varandra och 
spelarens uppgift är att föra sin sida till seger. 
 
I World of Warcraft kan du göra en hel del saker, till exempel kan ge dig ut på äventyr med 
dina kompisar och jaga orcer, bege dig ut på äventyrsfärder eller upptäcktsresor eller så kan 
du koppla av en liten stund med lite fiske. Under resans gång så kan spelare lära sig och prova 
på olika yrken, som till exempel, smed, alkemist, blomplockare, läderarbetare, eller 
guldgrävare bara för att nämna några.  
 
För att ta sig vidare i spelet, så måste man klara av uppdrag eller döda djur och monster, efter 
att man klarat av ett uppdrag får man erfarenhet, och när man samlat på sig nog mycket 
erfarenhet går man upp en nivå.  
 
Spelet består av 60 olika nivåer och man börjar på nivå ett. Alltefter som man går upp nivåer 
så blir karaktären starkare och den får nya färdigheter när man avancerar i nivåer. Under 
resans gång måste man samarbeta med andra spelare för att ta sig vidare, man får på så sätt 
kompisar i spelet, om man vill kan man starta en Guild med sina kompisar, eller så kan man 
ansluta till redan befintliga Guilder. När man nått nivå 60 så tar inte spelet slut, som många 
tror utan det är då spelet börjar på riktigt. Man har nu en karaktär som är stark nog att 
tillsammans med 40 andra spelare kunna ge sig ut på dom riktigt stora äventyren där brutala 
drakar och monster väntar. Man kan också ägna sig åt [PVP] vilket går ut på att döda spelare 
från den andra fraktionen, dvs. om du är Horde ska du jaga [Alliance].  
 
På en World of Warcraft server brukar det finnas mellan 8000-12000 spelare,  
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1.7 Min egen Synvinkel 
För ca 1 och ett halvt år sedan satt jag och läste artiklar på www.FZ.se. Jag stannade upp vid 
en nyhet som handlade om att det skulle komma en [Openbeta] till spelet World of Warcraft. 
Det fanns ett begränsat antal platser så jag registrerade mig, bara för att få testa på ett 
MMORPG eller MMO som dom kallas idag. Hade aldrig tidigare lirat ett MMO däremot har 
jag spenderat hundratals timmar i spelet [Quake3]. Nåväl [Openbetan] drog igång och 5 
timmar senare var jag fast. Vilket spel, det var så läckert! Här kunde man spela i en värld 
tillsammans med tusentals andra äventyrs lystra individer. Jag bestämde mig ganska snabbt att 
detta spel måste jag köpa. Tiden gick och dagarna innan releasen i Sverige närmade sig, hade 
jag redan träffat på ett 20 tal [Quake3] spelare som vi skulle starta en guild tillsammans med 
då spelet väl nått Sverige. Introduktionen av spelet i Sverige var stort, jag var inte ensam om 
att falla så pladask för ett spel. Nåväl tiden gick. Spelet kom till Sverige i februari 2005. 
Sedan dess har det rullat på. Spelet i sig har tagit rekord efter rekord och december 2005 fanns 
det över 5 miljoner spelare världen över varav 1 miljon spelare i Europa. Spelet har en enorm 
dragningskraft och jag har flera gånger funderat över om jag varit spelberoende, har säkert vid 
flera tillfällen varit det. Idag 1 och ett halvt år senare kan jag balansera mitt spelade på ett vad 
jag tycker bättre sätt än vad jag gjorde i början. Idag så rekommenderar jag ingen att börja 
spela bara för att det är ett så tidskrävande spel, vågar inte spekulera i hur många timmar jag 
lagt ner på spelet men det rör sig om väldigt mycket. När det började närma sig vårat C-arbete 
så hade jag i bakhuvudet någon stans att det vore väldigt intressant att göra en studie på varför 
folk lägger ner så mycket tid på att spela MMO´s. 
 

 

 

1.8 Frågeställning 
 
Varför spelar man Massive Multiplayer Online spel ? 
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2. Metod 
Eftersom jag är ute efter att förstå hur en spelare upplever sitt spelande, dvs. hans eller hennes 
tankar, känslor och erfarenheter, har jag valt har jag valt intervju som min undersöknings 
form. Jag har använt mig av den öppna intervjuformen för att den enligt Lantz (1993) syftar 
till att förstå meningen med fenomen i relation med respondentens livsvärden. Att man som 
intervjuare närmar sig sina respondenter för att få deras perspektiv på fenomenet kan tyckas 
självklart, men om man hårt styr deras svar t.ex. genom fasta svarsalternativ (enkätformen) 
kommer ju respondenternas perspektiv inte fram alls på samma sätt som i intervjun. Därför 
kommer jag att använda mig av en öppen intervju där jag ställer en öppen fråga där 
respondenterna får vädra sina åsikter och tankar kring. Alla respondenter kommer få svara på 
samma frågor. 
 
Genom den öppna intervjun är det möjligt att fånga respondentens uppfattning och 
upplevelser av för denne betydelsefulla kvaliteter. Det är respondenten som definierar och 
avgränsar fenomenet. Härav följer att olika respondenter kan ge olika definitioner.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
De respondenter som jag har intervjuat finns utsprida längs hela vårt avlånga land. För att 
underlätta intervjufasen så valde jag Internet som mitt medium, eftersom att jag då enkelt 
kunde nå alla respondenter via Internet telefoni, en annan orsak till att jag valde Internet är att 
det skulle göra det omöjligt att spåra de intervjuade ur en anonymitets synpunkt. Eftersom jag 
bara känner till de intervjuade via deras smeknamn som de använder sig av. Jag har alltså 
ingen aning om vad dom heter på riktigt. För att röra om ytterligare har jag valt att ge alla de 
intervjuade fiktiva namn. 
 
Intervjuerna utfördes över Internet via ett program som heter Ventrilo (likartat med IP 
telefoni). Ventrilo fungerar som ett telefonsamtal där man med hjälp av mic och hörlurar 
kommunicerar med folk över Internet, man kan välja att prata i enrum eller med flera personer 
samtidigt. Åtta av nio intervjuer har skett via Ventrilo i enrum. En av intervjupersonerna har 
jag av geografiska möjligheter haft möjlighet att träffa på riktigt och har därför gjort en 
traditionell intervju där.   
 
 

2.2 Begränsning 
Nackdelarna av att använda sig av Telefoni interjuver kan vara att man inte får samma kontakt 
med den intervjuade som man hade fått om man hade utfört intervjun mellan fyra ögon. Eller 
att intervjuerna inte tas på lika stort alvar eller att dom blir kortare än vad dom hade blivit om 
dom utförts på traditionellt sätt.  
 
Fördelarna kan vara att personerna känner sig tryggare i sin hemma miljö och kanske därför 
vågar öppna sig mycket mera. En annan fördel är att några större förberedelser inte behöver 
göras av respondenterna och i och med det så ställer fler personer upp på intervjuer, personer 
som i vanliga fall inte skulle ha gjort det. Ingen jag intervjuat har hittills nekat mig till intervju 
genom Internet telefoni 
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2.3 Respondenterna 
Gruppen jag valt att intervjua är erfarna MMO spelare, och alla har minst 2 års erfarenhet från 
den spel changern. Alla de intervjuade spelar spelet World of Warcraft. Åldrarna på de 
intervjuade rör sig från 20 år till 34 år. Respondenterna spelar väldigt mycket och alla tillhör 
den grupp man skulle kunna kalla ”Hardcore” spelare där upp till 10 timmars spelande om 
dagen inte är ovanligt. Jag försökte hitta tjejer till mina intervjuer men eftersom dom är 
väldigt sällsynta och inte spelar lika mycket som killarna, så lyckades jag inte göra det.  
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4. Resultat 
Av den undersökning jag gjort på personer i åldrarna 20-34år har jag kommit fram till 
följande. Gruppen personer som jag valt studera är vad man skulle kunna kalla Hardcore 
gamers där allt från 4-12 timmar spelande om dagen förekommer. Ibland ännu mera, 
personerna i fråga spelar för tillfället alla samma dataspel World of Warcraft. För att bevara 
de intervjuades identitet har jag valt att ge dom fiktiva namn. 
 

4.1 Varför spelar du Dataspel?  
 

• Kalle 21 - Det är mycket för att det är roligt, Huvudsakligen för att det är roligt. Men 
det ger andra saker också tycker jag, med dagens spel så upplever man rädsla, den där 
spänningen som man inte får i det verkliga livet utan för att utsätta sig för något dumt! 
Det är mycket som jag tycker e bra. Gemenskap. 

• Stefan 26 - För att det är tråkigt att sitta och glo på tv, det finns inte så mycket annat 
att göra. Det är roligt att spela samtidigt som man snackar på Ventrilo med folk, den 
sociala biten. 

• Tobias 20 - Från början var det för att polarna spelade, sedan började jag också sen 
fick man polare man spelade med på nätet, det blev en social grej. 

• Martin 22 - För att det är roligt att sitta och snacka och umgås med folk på Ventrilo 
sen är det roligt att spela också. 

• Henrik 26 - Det är roligt och avslappnande och man kommer ifrån verkligheten en 
stund. 

• Johan 30 - Hobby, Jag är arbetslös så jag har inte så mycket annat att göra, sitter hellre 
och spelar än att titta på tv. Från början var det som en hobby för mig, men nu då man 
lirar MMO så blir det en gemenskap. 

• Mattias 34 - I brist på annat kanske, jag har tagit ett sabbatsår från pluggandet, man 
lirar ihop med de man lirat ihop med så länge det är ju 70% av spelat att kunna snacka 
i Ventrilo, känna gemenskap att göra saker tillsammans, hade det inte varit det så hade 
jag lika gärna kunnat spela fia med knuff eller schack, det är mycket umgänge. 

• Simon 20 - Det var en bra fråga. För att det är skoj, det är roligt att klara grejer det är 
en utmaning att ta sig vidare, just world of warcraft där är det gemenskapen man får i 
en guild som gör det roligt. Tidsfördriv. 

• Lars 20 - Jag vet faktiskt inte, för att det är roligt, man spelar väl för att det är roligt 
eller gör man inte det? 
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4.2 Vad ska ett spel ha för bra egenskaper?  
 

• Kalle 21 - Det måste finnas spänning, ett spel ska helst ha ett mål. Det ska klicka på en 
gång så man dras in i det, en bra grund, uppbyggt på ett bra sätt, välgjort och 
genomtänkt. 

• Stefan 26 - Många möjligheter man ska kunna göra vad man vill och inte vara låst till 
att göra vissa saker. 

• Tobias 20 - Det viktiga är att det är lätt att komma igång med det och att det finns 
mycket att göra, känslan är jävligt viktig. 

• Martin 22 – Bra innehåll och många möjligheter. 
• Henrik 26 -  Det ska vara en utmaning, man ska behöva använda hjärnan. 
• Johan 30 - Enkelt att lära sig och svårt att bemästra. 
• Mattias 34 – Då skulle det vara som WoW men det skulle erbjuda ett pvp som i 

Lineage där man kan döda sina egna också, och att man kan [crafta] saker och ting, det 
är mer spännande. Inget item ska vara lika det ska vara random stats på alla items, att 
man kan ändra [attributer] på karaktärerna under varje nivå medan man levlar upp, då 
blir karaktärerna unika i och med det. 

• Simon 20 – Att man får tänka så att det bara inte är att springa igenom det, så att det 
blir en utmaning, sen att man får spela med andra. 

• Lars 20 – Vet faktiskt inte vad man ska säga, något liknande som WoW i så fall. 
 
 

 

4.3 Vad är det som driver dig att spela?  
 

• Kalle 21 – Från början är det spelet som driver en, sedan tar gemenskapen över. 
• Stefan 26 – För att man lärt känna folket, det blir ens kompiskrets. 
• Tobias 20 – Att nå nya mål. 
• Martin 22 – Det är guilden, sen tycker jag det är roligt och ql och snacka med alla på 

Ventrilo, vill komma någon stans, vill göra slut på spelet vilket är svårt. 
• Henrik 26 – Att det är roligt 
• Johan 30 - Mer att utforska och mer att lära sig, att bli bättre, det är ju en tävling 
. 
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4.4 Vad är det som är så roligt?  
 
• Kalle 21 - Tar World of Warcraft som exempel man vet aldrig vad som kommer hända 

man är alltid på sin vakt.  
• Stefan 26 – Snacka med folk och spela. 
• Tobias 20 - Det roliga är att sitta med ett gäng grabbar och snacka skit och göra något 

tillsammans sen vad man gör är inte det viktiga 
• Henrik 26 - Att göra saker man inte kan göra i verkliga livet. 
• Johan 30 - Det går att utveckla sig och det är roligt. 
• Mattias 34 – Det är umgänget att man pratar med varandra man hör real life känslan 

plus att man gör saker tillsammans med sina karaktärer, köra instanser vara ute och 
pvpar eller grindar det är en umgänges grej, själva Ventrilo gör ca 60-70 procent av 
spelet för mig. 

• Simon 20 – Att klara av en utmaning som man tampats med länge, klara av ett 
problem och ta sig vidare det är en kick. 

• Lars 20 – För att det är mycket kompisar som lirar. 
 

 

4.5 Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? 
 

• Kalle 21 – Alla MMO spel utspelar sig i en värld, det är stora spel som ger mycket 
speltid. Ska man komma någon vart måste man kämpa och ligga i, kämpa för att ta sig 
vidare, måste ta hjälp av andra under vägens gång för att ta dig någon vart, jag tycker 
det är en utmaning. 

• Stefan 26 - För att det är tråkigt att sitta och lira själv. 
• Tobias 20 - Det finns mycket att göra dom tar inte slut det kommer alltid nytt 

spelinnehåll, sociala spel där man måste prata med mycket människor och vara en 
social människa för att lyckas. 

• Martin 22 - Det var min flickväns kusin som lurade in mig på det, jag tyckte inte om 
sådana spel från början, men det tog inte länge innan jag tyckte att det började bli 
roligt.  

• Henrik 26 - Det var genom kompisar som föreslog att jag skulle testa Lineage 2, sedan 
dess har det fortsatt och idag spelar jag World of Warcraft.  

• Johan 30 - Det var slumpen, massa polare som började då jag lirade Quake 
(actionquake), Quake stod stilla för tillfället och utvecklades inte så jag började testa 
en openbeta av Lineage. Jag fastnade för Lineage och efter ett tag så träffade jag mina 
nuvarande spelkamrater, som jag spelar World of Warcraft idag med. 

• Mattias 34 – Mitt datorintresse började med att jag spelade fotbollsspel, championchip 
managers där gillade jag att basa för ett lag och ta dom igenom en turnering. Mina 
bröder lirade Lineage under tiden jag spelade fotbollsspel. Jag var inte inne på den 
changern tyckte inte den lockade mig. Men tillslut provade jag och märkte att det var 
skit roligt, det i kombination med att man började använda Ventrilo då fick man 
känslan av umgänge och det var då jag fastnade på riktigt.  
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• Simon 20 – Det var ett jädra tjat om det, sen var det kompisar som började spela, så 
jag testade och nu sitter jag här, det var inget jag valde själv utan det var andra som sa 
att det var roligt. 

• Lars 20 – Jag testade spelade spelet då betan kom, sedan dess har jag fortsatt för att 
jag tyckte att det var roligt, jag hade inte spelat rollspel tidigare. 

 

4.6 Fördelar och nackdelar med MMO spel? 
 
Fördelar  
 

• Kalle 21 – Det är roligt under tiden man spelar. Man umgås på ett digitalt sätt med 
andra spelare. Det är spännande och ger utmaning. 

• Stefan 26 -  Man kan fördröja hur mycket tid som helst. 
• Tobias 20 –  
• Martin 22 –  
• Henrik 26 - Fördelar det blir en gemenskap man lär känna nya kamrater. 
• Johan 30 - Man spelar mot folk, och inte mot datorn. Roligt att bemästra. 
• Mattias 34 – Det bra är umgänget man får och att det är stimulerande en slags 

avkoppling men ändå halvt som halvt allvarligt.  
• Simon 20 – Fördelen det är mycket man inte kan göra själv, utan man måste ta hjälp 

av andra det blir en umgänges grej. 
• Lars 20 – Fördelen är att det aldrig tar slut. 
 
 

 
Nackdelar 
 

• Kalle 21 - Nackdelen är att det är Beroendeframkallande, vilket i sin tur leder till att 
man glömmer bort den verkliga världen (realiteten). Det slukar tid, en annan nackdel 
är att man glömmer bort familj vänner flickvänner/pojkvänner, man blir uppslukad av 
det. Man hamnar i ett nötskal, som för en del kan vara väldigt svårt att ta sig ur (ut i 
världen). Den sociala biten man glömmer bort hur man beter sig ute i världen, man blir 
dålig på att ta kontakt. 

• Stefan 26 -  Det tar så mycket tid. 
• Tobias 20 - Nackdelarna det tar alldeles för mycket tid man hinner inte med nå annat 

än att spela blir ofta så att man spelar 10 timmar per dag så det sociala livet utanför 
blir lidande. 

• Martin 22 – Nackdelen är att det tar upp så mycket tid att familjen och barnen blir 
lidande. Samtidigt som jag vill assistera så mkt som möjligt för att vara en bra guild 
medlem. 

• Henrik 26 – Det negativa är att det verkliga livet blir drabbat. 
• Johan 30 – Finns hur mycket som helst att göra med konsekvensen att det tar hur 

mycket tid som helst att göra det. 
• Mattias 34 - Nackdelen är att det är beroendeframkallande man fastnar i det. Man blir 

beroende av det här och umgängets grej är ju egentligen bara en röst om man tänker 
så. Men många som lirar är ju IRL kompisar som man träffar utan för spelet också. 
Men det är många röster man hör i spelet man aldrig kommer att träffa i verkligheten. 
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• Simon 20 - Nackdelen, det är mycket man inte kan göra själv. 
• Lars 20 – Nackdelen är att det tar för mycket tid ifrån en.  
 
 

 
 
 
 

4.7 Månadsavgifter inom MMO´s hur ställer du dig till det? 
 
 

• Kalle 21 – Sjukt att den finns eftersom man betalar för ett spel 399kr för att sedan 
betala ytterligare för att få spela det. Fördelarna med att betala är att spelet underhålls 
och byggs ut. 

• Stefan 26 – Inte så farligt, om man tänker på va man skulle lägga ut på tv kanaler eller 
ta en öl ute. 

• Tobias 20 – Tycker det är helt okej med tanke på att man utvecklar och underhåller 
spelet hela tiden. 

• Martin 22 – För 120kr har jag väldigt roligt för, jag klagar inte på det utan har roligt 
med guilden för dom 120kr 

• Henrik 26 – Har inget emot det är bra, man får bort mycket av fusk och spelet 
uppdateras hela tiden. 

• Johan 30 – Dom tycker jag är helt okey lätt värt det med tanke på all tid dom lägger 
ned på spelet. 

• Mattias 34 – Jag tycker det är bra för då gallrar det bort de oseriösa spelarna. Jag har 
spelat gratis online spel, och min erfarenhet av det är att det kommer folk från alla 
världens hörn. Nackdelen med det är att det inte går att prata med spelarna och då blir 
det genast inte lika roligt.  

• Simon 20 - Det är tråkigt att det inte är som förut då man bara loggade in och spelade 
men jag tycker inte det är så farligt en 100 lapp per månad. Det är inte mycket med 
tanke på att man får ett spel som aldrig tar slut. 

• Lars 20 – Både & faktiskt rätt svining att ta betalt för att man ska få spela, men man 
får ju tänka efter vad man får för pengarna. 

 
 
 

4.8 Vad tycker du gör MMO´s unika? 
 

• Kalle 21 – Kämpandet, hur mycket tid man måste lägga ner för att ta sig någonvart. 
Man kan inte bara gå in och hoppas på att göra något snabbt utan det tar väldigt lång 
tid. Spelen är förbaskat stora, och tidskrävande. 

• Stefan 26 – Inte så bra grafik, för att man spelar med massa andra unika spelare. 
• Tobias 20 – 
• Martin 22 – Här kan man göra andra saker, man kan göra allt möjligt  
• Henrik 26 – Att man får spela med andra människor vilket bidrar till mycket 

samarbeten och prat med andra, och det är personligt vad man gör. 
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• Johan 30 – Man har en karaktär man utvecklar och bygger upp och vidare utvecklar 
den tillskillnad från andra online spel. Sen att man kan tillhöra olika Guilds. 

• Mattias 34 – Det är ett Community, eftersom det är så många spelare som spelar 
online. På en server så blir det en begränsad tillgång så om det är tillexempel 10000 
spelare på en server och av dom är det 5000 Horde och 5000 [Alliance] så kommer 
man med tiden träffa på de flesta av dessa 5000. Vissa kommer man att tycka gott om 
och vissa kommer man inte gilla. Så det blir ju som ett litet politiskt samhälle, där man 
har allianser med vissa spelare.  

• Simon 20 – Det finns så mycket mer att göra, än i ett [SinglePlayer] spel där du är 
själv. Här kan man bara hitta på nya saker hela tiden och leka runt.  

• Lars 20 – Att dom är så stora, dom tar aldrig slut. 
 
 

4.9 Varför just World of Warcraft? 
  

• Kalle 21 - Bra och trevlig grafik fast den inte utger inte lika mycket spänning som t.ex. 
[Diablo] spelen gjorde han kallar det för Disneygrafik. Upplägget var bra, systemet 
var bra på det sätt det var uppbyggt. Levande spel. 

• Stefan 26 - För att dom andra gör det, jag följer med strömmen. 
• Tobias 20 – Det är ett bra spel med mycket innehåll man gör saker tillsammans 

kommer hela tiden nya saker, ett spel som är väldigt lätt att komma in i och som 
många spelar. 

• Martin 22 –  
• Henrik 26 - Det verkade tufft och inte lika tidskrävande som lineage2, det gick fort att 

levla och var mycket lättare. 
• Johan 30 - Det är för att det är väldigt välgjort, tillskillnad från andra spel mycket 

questar som är väldigt välgjorda, det är ett balanserat spel mellan alla de olika 
klasserna. 

• Mattias 34 – Det är för att de kompisarna jag lärt känna genom Lineage spelar World 
of Warcraft nu, eftersom vi har lirat ihop med varandra under en längre tid så är det 
svårt att lämna varandra och börja lira andra spel. Jag har testat lira andra spel och det 
var inte lika roligt. Det är inte själva spelet egentligen som gör att det är jätte roligt 
utan det är Community och kompisarna som är roligt. 

• Simon 20 – Det var på grund av att kompisarna tipsade mig. 
• Lars 20 – För att många polare spelar det, och det var nog mycket för att jag började 

spela det i betan fastnade där. 
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4.10 Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? 
 

• Kalle 21 – Det är förbaskat roligt, glad grafik man blir glad av att spela det, det har 
lockat mycket yngre spelare mycket på grund av den glada grafiken (inte lika hemsk 
som Diablo). Warcraft har alltid varit en stor changer som har spelats väldigt mycket 
både från 1-3an dom gick ut med information om spelet en bra bit före det släptes. 
Beta versionen där folk fick prova på det före dom köpte det var en av de riktigt stora 
anledningarna till att det blev så stort 

• Stefan 26 - Det är på grund av att det är så lätt det är inte som Lineage där man måste 
nöta hur länge som helst för att inte komma någon vart, WoW är lättare för alla åldrar. 

• Tobias 20 - Lätt att komma in i snyggt, fängslande rätt i tiden. 
• Martin 22 - Det var bra marknadsföring på det och de som köpte det hade en kompis 

som hade en kompis, och så rullade dominospelet igång. 
• Henrik 26 - Det är ett lättare spel, nybörjar vänligt, kom ut med spelet i en bra tid, då 

[Diablo] och dom andra spelen blev gamla. 
• Johan 30 - Dom har tagit det bästa från alla andra spel, man kan inte bli av med item, 

inga scams, man tappar inte [experience] då man dör, dom är inte unika på något annat 
sätt än att det är stort och välgjort.  

• Mattias 34 – För det första är det lättspelat för det andra så är det här med kompisar, 
kompisar testar och tar med sig andra man sitter och kör instanser och spelar ihop gör 
saker tillsammans det som gör att det blir roligt. Sen att det är lättspelat och att spelet 
är begränsat att när du nått 60 är det max då vet du att ingen annan kan komma högre 
än dig.  

• Simon 20 – [Blizzard] har ju gjort dom här [Diablo] och dom här andra Warcraft 
serierna som blivit hur stort som helst, det är ju ett bra spel dom har försökt göra det så 
bra som möjligt det ser man ju på mycket detaljer. 

• Lars 20 – Det är väldigt konstigt, det har blivit en grej att folk som aldrig tidigare 
spelat rollspel spelar det. 

 
 
 
 

4.11 Design aspekter 
 
 

• Kalle 21 - Grafiken är inte det viktigaste men det spelar en stor roll vi använder våra 
ögon för att spela, som med allting är det ett bra innehåll så spelar det egentligen inte 
någon roll hur grafiken ser, ut behöver inte vara speciellt märkvärdig bara det är ett 
bra innehåll. 

• Stefan 26 - Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt. Det är väl 
att det ska se bra ut och samtidigt flyta på bra, en kompromiss. 

• Tobias 20 - Det viktigaste är inte grafiken utan att allt flyter på, en bra känsla i spelet 
man kan göra det mesta med gubben. 

• Martin 22 - Spelet är det viktiga men en kombination är att föredra, grafiken spelar 
ingen större roll, bara spelet är bra. 

• Henrik 26 - Lätt att se vad man ska göra med bra menyer och ett bra Interface, 
Grafiken och fri rörelse i kombination med att det är ganska fritt vad man kan göra. 
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• Johan 30 –  
• Mattias 34 – För min del så är inte grafiken den viktiga, men spelet ska flyta på och 

det ska inte hacka. Det blir lättare och roligare att spela så. 
• Simon 20 – Hellre sämre kvalité än att det går hackigt ibland, tycker man det är roligt 

spelar inte grafik någon större roll. Kvalitén på grafiken är inte huvudsaken bara det 
flyter på. 

• Lars 20 – Det ska vara snyggt och flyta på bra. 
 

 
 
 

4.12 Sociala aspekter 
 

• Kalle 21 - Tycket det inte är hälsosamt slukar tid man glömmer tiden sitter i 6 timmar i 
streck utan att tänka på tiden, glömt bort äta inte bra sitta stilla så länge lätt man 
rubbar den dagliga rytmen mat och sömn. Mycket snabbmat. Vad får du ut av 
spelandet? Jag vet inte egentligen, underhållning det är väl det att underhållas det är 
ju ofta man spelar istället för att se på tv/film. Socialt? Det blir väldigt många som får 
problem med kompisar, glömmer av riktiga kompisar i verkligheten, flickvän familj 
etc. 

• Stefan 26 - Man sitter med kompisarna och snackar, gemenskap. 
• Tobias 20 - Det sociala livet blir lidande man kan inte sitta och spela jämt man får ta 

en tid utanför bubblan ibland och vara med polarna. 
• Martin 22 – Kompisar och gemenskap, och karaktärer i spelet. 
• Henrik 26 - Det är inte hälsosamt sitter för mycket framför datorn. Tar väldigt mycket 

tid. Ibland anordnar guilderna träffar utan för spelet det tycker jag är positivt.  
• Johan 30 - Det beror på hur mycket man spelar och hur man spelar och vad man gör 

utöver spelandet, man måste ha en viss balans. 
• Mattias 34 – Det är inte så hälsosamt att sitta och spela hela tiden, den sociala biten 

blir lidande och man träffar inte vanligt folk utan prioriterar ofta spelet istället om det 
är en instans eller raid på gång. Man blir stilla sittande, det blir mycket sena kvällar 
och nätter vilket bidrar till att man får en ojämn dygnsrytm, man får inte ut någonting 
av spelandet. Man låser ofta fast sig inne i instanser eftersom att dom tar väldigt länge 
att klara av, och har man väl börjat med en instans så går man inte iväg för då förstår 
man för den övriga gruppen.  

• Simon 20 – Jag tar inte spelet före något som skulle hända i det riktiga livet. Skulle jag 
vilja gå någon stans så spelar jag inte den dagen. Men jag kan tänka mig att många har 
problem med kanalisera sitt spelande som tex. att sjukskriva sig från jobb eller skola 
för att spela. 

• Lars 20 – Du det är inte så mycket man får ut av det, man får inte ut nånting av det. 
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4. 13 Slutsatser 
 
På frågan varför du spelar Dataspel? Så tyckte samtliga jag frågade att det var roligt att 
spela, Gemenskapen man får är väldigt viktig, det är gemenskapen som får en att fortsätta att 
spela, det blir en social grej.  
 
Vad ska ett spel ha för bra egenskaper? Samtliga tycker att ett spel ska ge spelaren många 
möjligheter man ska inte vara låst till att bara göra en sak utan man ska kunna få välja fritt. 
Spänning och ett bra upplägg tycker majoriteten också är väldigt viktigt. Det ska vara lätt att 
komma igång med, samtidigt som det ska vara utmanande och inte för lätt. 
 
Vad är det som driver dig att spela? Majoriteten tycker att det är gemenskapen med de 
andra spelare som får en att fortsätta det blir en kompiskrets som man besöker dagligen. En 
annan självklar orsak är att det är roligt, och att man strävar efter nya mål, och när det målet är 
avklarat sätter man ett nytt mål.  
 
Vad är det som är så roligt? På denna fråga fick jag lite olika svar ”Att sitta med ett gäng 
grabbar och snacka skit sen vad man gör är inte så viktigt”. ”Det är spänningen som fångar 
inget är förutsägbart”. ”Göra saker man inte kan göra i det verkliga livet” Var några av de 
svar jag fick på denna fråga. 
 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? 
De flesta av de personer jag intervjuat har börjat lira MMO på grund av att en kompis tipsat 
dom. De intervjuade är eniga om att MMO spel erbjuder ofantligt mycket med spelinnehåll, 
spelen är oerhört stora och det är en stor utmaning att ta sig någon vart. För att lyckas i ett 
MMO måste man vara en social människa eftersom spelet bygger väldigt mycket på 
relationer. 
 
Fördelar  
Det är roligt att spela, man umgås och lär känna kamrater på ett digitalt sätt, man erbjuds 
spänning och det är som jag sagt tidigare en utmaning att ta sig någon vart. Istället för att 
möta datorn så möter man människor som gör spelet mindre förutsägbart. Man kan göra I-
stort sett vad som helst, vad man känner för. Allt från att fiska och plocka blommor till att 
raida städer eller döda enorma utomhus drakar. 
 
Nackdelar 
Nackdelarna är fler än Fördelarna det är vad jag fick erfara under intervjuerna jag gjorde. 
Spelet tar alldeles för mycket tid, det är alla jag intervjuade eniga om. Konsekvensen av det är 
att flickvänner familjer och kompisar blir drabbade. Efter som att det är vanligt att sitta 10 
timmar om dagen så finns det inte mycket tid över för annat.  En konsekvens av att man spelar 
så mycket är att det är lätt att framkalla Spelberoende, en av de intervjuade säger ”Man 
hamnar i ett nötskal, man glömmer bort hur man agerar ute i den riktiga världen och blir dålig 
på att ta kontakt med folk” 
 
Månadsavgifter inom MMO´s hur ställer du dig till det? 
Ingen ställer sig negativ till månadsavgifterna, vist det kostar pengar först ska man köpa ett 
spel sen ska man betala för att spela det. Det är ett billigt nöje tycker majoriteten, och 
månadsavgifterna är till för att spelet hela tiden ska uppdateras och förbättras, tillsammans 
med nytt spel innehåll som kommer med jämna mellanrum i form av patchar. En konsekvens 
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av månadsavgifterna ser man direkt, det förekommer inget fusk i spelet, och skulle det göra 
det blir de personerna bannade och deras konton blir borttagna, detta på grund av att det 
underhålls så flitigt. 
 
Vad tycker du gör MMO´s unika? 
Fick väldigt skilda svar på denna fråga. Därför sammanfattar jag i punktvis vad som de 
intervjuade tyckte. Man har en karaktär man levlar och bygger upp, man spelar oftast 
tillsammans med andra i stora guilds. Kämpandet hur mycket tid man måste lägga ner för att 
ta sig någon vart. Man kan inte bara hoppa in och hoppas på att något händer snabbt, spelen är 
förbaskat tidskrävande och stora. Inte så bra grafik, för att man spelar med så många andra. 
Det finns massor att göra, man vinner på att vara en social människa. Man kan göra allt 
möjligt. Att man får spela tillsammans med andra, samarbeten och gemenskap, det är upp till 
var och en vad man gör.   
 
En sammanfattning av detta skulle kunna vara att MMO är ett spel där man har sin egen 
karaktär där man tillbringar massor av tid i en värld där man träffar andra människor, och 
genom samarbete med andra kan man komma långt. 
 
Varför just World of Warcraft? 
De flesta verkar spela spelet för att deras kompisar gör det, det har blivit en fluga tycker vissa. 
Annars är det ett väldigt bra spel med trevlig grafik och som är väldigt välgjort. Det är ett spel 
som är lätt att komma in i och kräver inte lika mycket tid som andra MMO. 
 
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort?’ 
De intervjuade tycker att spelet är lätt att komma in i, i kombination med att det är roligt stort 
och välgjort. Tobias 20 år – ”Tycker det är lätt att komma in i samtidigt som det är snyggt, 
fängslande och rätt i tiden”.  
 
Design aspekter 
Majoriteten tycker att grafiken inte är det viktigaste elementet så länge spelet flyter på bra och 
innehållet är bra så spelar grafiken ingen roll för de flesta. Att ett spel är snyggt blir en bonus 
om det uppfyller det sistnämnda. Menyer och interface ska vara lätt lästa samtidigt som en fri 
rörelse uppmuntras, man vill kunna göra vad som helst och inte vara låst eller begränsad till 
att bara kunna göra vissa saker. 
 
Sociala aspekter 
Ingen tycker att spelandet är hälsosamt, det blir lätt att man spenderar för mycket tid framför 
datorn, vilket har konsekvenserna att sömn och matvanor blir rubbade. Matvanor blir rubbade 
på så sätt att mycket mikro och snabbmat förekommer på grund av att man lirar för mycket 
och det finns inte tid till att göra en nyttig kost. Sen har vi ju det här med dricka i former av 
Cola och läsk som alltför ofta förekommer vid dataspelande. Om vi blickar bort från det som 
påverkar våra kroppar så påverkar allt för mycket spelande även vår omgivning. Man får en 
falsk känsla av umgänge genom dessa typer av spel, vilket har konsekvensen att det 
vardagliga behovet av umgänge minskar dramatiskt. Dvs man känner inte behovet av att 
besöka sina kompisar lika ofta längre, eftersom man får sin dos umgänge genom spelet. Sedan 
har du alla familjer, flick och pojkvänner som blir drabbade, Ja det är inte bara killar som 
spelar. Det är lätt att glömma bort dom, vilket lätt kan leda till osämja i ens privatliv. 
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5. Diskussion – Varför spelar folk MMO? 
 
Efter intervjuerna kan jag konstatera att folk inte bara spelar MMO´s för att det är roligt. De 
flesta av de jag intervjuat spelar på grund av att dom lärt känna personer genom spelet de 
spelar, det blir en sammanhållning och en gemenskap man i de flesta fallen besöker dagligen. 
Vissa spelar för att dom tycker det ger mera och är roligare än att titta på tv, andra för att det 
inte finns något annat att göra.  
 
Mina resultat visar att umgänget man får genom MMO´s är en av huvudorsakerna till varför 
man spelar. På samma sätt visar (A. Fleming Seay, 2004 ) i en undersökning gjord på 1839 
respondenter,  där 39 % tyckte att det sociala umgänget var den huvudsakliga orsaken till 
varför de spelade.  
 

5.1 Varför börjar man? 
Varför börjar man spela MMO (RPG) spel? Jag har sett två tydliga orsaker i min studie. De 
allra flesta i min undersökning har börjat spela på grund av att kompisar tipsat dom. En annan 
orsak är att dessa spel lockar väldigt mycket med sina enorma fantasy världar. Spelen erbjuder 
spelarna hundratals timmar av spelglädje i en fantasy värld, där man kan stöta på 1000 tals 
andra individer. Som framkommit i min undersökning så blir man till en början uppslukad av 
spelinnehållet det är det som gör att man fortsätter att spela till en början.  
 

5.2 Varför fortsätter man? 
Efter att man spelat ett tag och kanske anslutit sig till en Svensk Guild så börjar orsakerna till 
varför man fortsätter att spela att ändras. Det har jag märkt tydliga trender på i min 
undersökning och att det är nu gemenskapen man får genom spelet som långsamt börjar bli 
den huvudsakliga anledningen till varför man spelar. Man lär känna kompisar igenom spelet, 
och i och med användandet av röstkommunikation förstärks banden ytterligare. Alla de jag 
intervjuat uppger att gemenskapen är den huvudsakliga faktor till varför dom fortsätter att 
spela, denna slutsats gjordes också i en av undersökningarna som ingick i min inledning. (A. 
Fleming Seay, 2004 ) Andra orsaker till varför man fortsätter spela kan vara att allt eftersom 
man avancerar i spelet så kommer det nya utmaningar, eller så ser man framemot (längtar) 
efter nya Patcher och nytt spelinnehåll, vilket brukar komma ca efter var 3 månad.  
 

5.3 Varför spelar man? 
Eftersom vi människor är unika och har olika uppfattningar, tycken och smak, så kan orsaken 
till varför man spelar variera från person till person. För att göra en liknelse, låt säga vi har 10 
personer och en stor godisskål, så skulle favoriterna med all sannolikhet att variera eftersom 
vi har olika smak. Samma sak gäller här eftersom MMOPRG spel innehåller så många olika 
spelstilar och möjligheter så varierar orsakerna till varför individen spelar. Att dra en generell 
slutsats till varför folk spelar går inte med det går att ge olika anledningar. De anledningar jag 
fått fram genom min studie är följande. 
 

• Gemenskap 
• Roligt 
• Spänning, utmaning 
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Man skulle kunna säga att det är dessa 3 anledningar som gör att man spelar, sen kan det 
variera från person till person hur mycket av varje del just den individen prioriterar. 
 
 

5.4 Spelberoende 
Sedan finns faktorn spelberoende som ca 22 % av de jag intervjuat uppger som ett problem, i 
undersökningen som ingick i min inledning (A. Fleming Seay, 2004 ) så var den procent 
halten 10 %. För att göra en liten spekulering kring den siffran skulle jag vilja belysa att den 
undersökning som ingick i min inledning var gjord under år 2004 eller tidigare. Eftersom 
spelen hela tiden blir bättre och bättre, och spelutvecklarna blir kunnigare inom vad som 
lockar folk så kommer denna siffra öka med åren. Om spelutvecklarna för MMO´s skulle 
kunna skapa beroende hos oss spelare med sina spel skulle det vara en fullträff för dom, 
speciellt när man som användare betalar en avgift varje månad för att kunna spela. Skulle 
utvecklingen från tidigt 2004 till 2006 kunnat öka spelberoendet hos spelare i och med att 
spelen har förbättras sen dess och att röst kommunikation blivit mycket vanligare nu? Detta är 
en undersökning i sig men det skulle kunna vara orsaken till varför spelberoendet har ökat. 
Eftersom att så många uppger vikten av gemenskapen med guilden och tycker att det är den 
roliga biten att sitta och diskutera. I artikeln från www.xeodesign.com som handlade om 
varför vi spelar så kommer det fram att det är personerna som är beroendeframkallande och 
inte spelen. Detta skulle i så fall kunna stödja min teori om att spelen idag är mer 
beroendeframkallande än spelen 2004. Just därför att spelen idag har blivit bättre 
spelutvecklarna har blivit mer kunniga på vad som fängslar oss spelare vid datorerna, sedan 
det fakta att röst kommunikation idag är mycket vanligare än för 2 år sedan. Eftersom man 
kommer personerna så mycket närmare då man använder sig av röstkommunikation, sinnet 
skapar en bild om hur de är som personer, och banden blir starkare än om man bara skulle ha 
ägnat sig åt traditionell [chatt].    
 
 

5.5 Tidskrävande 
Det är här problemen börjar dyka upp. Eftersom spelen är så stora så tar det så lång tid att 
göra saker och ting. Om man ska medverka på en raid så betyder det att först ska man 
förbereda sig med att fixa liv och mana pots, dessa går att fixa på två sätt antingen kan man 
farma efter dom, eller så kan man köpa dom. Och båda sätten kräver att du lägger ned tid på 
att antingen söka efter ingredienserna till drycker eller att du farmar pengar för att köpa 
dryckerna. Sen ska du vara i god tid till äventyren gärna 40 minuter före det börjar, sedan ska 
ca 35 personer vänta på att 5 spelare är sena så ca 30 minuter efter den fastställda tiden för 
raiden så startar man, nu har redan 2 timmar gått i princip. Äventyret börjar vilket brukar ta ca 
5 timmar att klara en instans fullständigt vilket man ofta strävar efter för annars måste man dit 
igen, och då tar det bara mer tid eftersom då måste man få ihop en 40 manna grupp igen. 
Poängen med detta är att jag vill få er att förstå vilken tid denna typ av spel tar från en spelare, 
tid som man i vanliga fall hade tillbringat med kompisar flickvänner eller familjer. Eftersom 
dessa spel är så tidskrävande så blir omgivningen drabbade.  
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5.6 Sociala aspekter  
När jag frågade mina respondenter på detta område var det många som inte tyckte att det gav 
någonting att spela. En tydlig konsekvens av mycket spelande var att man lätt glömmer av ens 
riktiga kompisar, jag har kommit fram till att det är lätt att man får en falsk känsla av 
umgänge genom denna typ av spel. Behovet av personligt umgänge med kompisar blir mindre 
om man spelar MMO´s eftersom man hela tiden sitter och pratar med andra spelare medan 
man spelar, man får en falsk illusion om att det är ens kompisar men det är egentligen bara en 
röst, och man lär med största sannolikhet aldrig träffa dom i verkligheten. Eftersom man får 
denna falska känsla av umgänge så får man mindre behov av att besöka sina verkliga 
kompisar. Sedan kanske det inte finns tid heller, efter som dessa spel äter upp din tid. Många 
av de jag intervjuat har poängterat att familjer och flickvänner blir drabbade. Vilket kan leda 
till osämja och i värsta fall separation. Skulle det gå så att det skulle bli separation skulle med 
all säkerhet spelaren bli väldigt deprimerad, tankar som varför har jag låtit ett spel ta över mitt 
verkliga liv skulle nog finnas där med all sannolikhet.  
 

5.7 Inte bara negativt  
Nu måste jag poängtera att det är inte bara dåliga saker med denna typ av spel, klarar man av 
att ha en bra balans mellan jobb, skola, kompisar och flickvänner, så kan denna typ av spel 
vara till en fördel istället. Först och fräst för att det är roligt, det kan vara avslappnande att få 
tänka på något annat efter den hård dag på jobbet. En av de allra största fördelarna med spelet 
är att man lär sig att ta kontakt med andra människor, och samarbeta i lag. Punktlighet och 
planering är också något man ställs inför hela tiden. Eftersom man spelar med 40 andra 
spelare som alla har olika viljor, så tränar man sig på att ta konflikter och fatta rättvisa beslut. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuer råmaterial 
 
Kalle 21 Personligt 
Ålder? 21år Piteå. 
Vilka spel har fängslat dig? Duke 3D, Command and conqure doom1, zelda 8bit. 
Varför spelar du dataspel? Det är mycket för att det är roligt, Huvudsak för att det är roligt. 
Men det ger andra saker också tycker jag, med dagens spel så upplever man rädsla, den där 
spänningen som man inte får i det verkliga livet utan för att utsätta sig för något dumt! Det är 
mycket som jag tycker e bra. Gemenskap. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Det måste finnas spänning, ett spel ska ha ett mål. 
Det ska klicka på en gång så man dras in i det, en bra grund, uppbyggt på ett bra sätt, välgjort 
och genomtänkt. 
Vad är det som driver dig att spela? Från början är det att man är så inne i spelet, sen tar 
som exempel ”WoW” där tycker han att 50% är spelet och 50% är gemenskapen. Ge 
  
Vad är det som är så roligt? Vad är det som fångar dig? 
Tar exempel WoW, man vet aldrig vad som kommer hända man är alltid på sin vakt.  
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Alla MMO spel utspelar sig i en 
värld, stora spel ger mycket speltid, ska man komma någon vart måste man kämpa och ligga i, 
måste kämpa för att ta sig vidare, måste ta hjälp av andra under vägens gång för att ta dig 
någon vart, en utmaning. 
Fördelar nackdelar med MMO spel? Fördelarna: 
Roligt under tiden, man umgås på ett digitalt sätt med andra (umgänge), spännande, utmaning. 
Nackdelarna: största nackdelen är att det är Beroendeframkallande, vilket i sin tur leder till att 
man glömmer bort den verkliga världen (realiteten) Det slukar tid, annan nackdel är att man 
glömmer bort familj vänner flickvänner/pojkvänner, man blir uppslukad av det. Man hamnar i 
ett nötskal, som för en del kan vara väldigt svårt att ta sig ur ur (ut i världen) Den sociala biten 
man glömmer bort hur man beter sig ute i världen, man blir dålig på att ta kontakt. 
  
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Sjukt att den finns eftersom man 
betalar för ett spel 399 för att sedan betala för att betala för att spela det. Fördelarna med att 
betala är att spelet underhålls och byggs ut. Ställer sig ganska neutral till varför 
månadsavgifterna används men nödvändigt för att spelet ska bli ett bra spel förnyas. 
Vad tycker du gör MMO unika? 
Kämpandet, hur mycket tid man måste lägga ner för att ta sig någonvart. Man kan inte bara gå 
in och hoppas på att göra något snabbt utan det tar väldigt lång tid. Spelen är förbaskat stora, 
och tidskrävande. 
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World of Warcraft 
Varför just World of Warcraft? 
Bra och trevlig grafik fast den inte utger inte lika mycket spänning som t.ex. [Diablo] spelen 
gjorde han kallar det för Disneygrafik. Upplägget var bra, systemet var bra på det sätt det var 
uppbyggt. Levande spel.  
 
 
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Slagit igenom? 
Det är förbaskat roligt, glad grafik man blir glad av att spela det, det har lockat mycket yngre 
spelare mycket på grund av den glada grafiken (inte lika hemsk som Diablo). Warcraft har 
alltid varit en stor changer som har spelats väldigt mycket både från 1-3an dom gick ut med 
information om spelet en bra bit före det släptes. Beta versionen där folk fick prova på det 
före dom köpte det var en av de riktigt stora anledningarna till att det blev så stort 
 
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt 
 
Grafiken är inte det viktigaste men det spelar en stor roll vi använder våra ögon för att spela, 
som med allting är det ett bra innehåll så spelar det egentligen inte hur grafiken ser ut behöver 
inte vara speciellt märkvärdig bara det är ett bra innehåll. 
 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt?  
Tycket det inte är hälsosamt slukar tid man glömmer tiden sitter i 6 timmar i streck utan att 
tänka på tiden, glömt bort äta inte bra sitta stilla så länge lätt man rubbar de dagliga rytmen 
mat och sömn. Mycket snabbmat. 
 
Vad får du ut av spelandet? 
Jag vet inte egentligen, underhållning det är väl det att underhållas det är ju ofta man spelar 
istället för att se på tv/film. 
 
Socialliv? 
Det blir väldigt många som får problem med kompisar, glömmer av riktiga kompisar i 
verkligheten, flickvän familj etc. 
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Stefan 26 
Personligt 
Ålder? 26 
Vilka spel har fängslat dig? WoW, l2 Cs 
Varför spelar du dataspel? För att det är tråkigt att sitta och glo på tv, det finns inte så mycket 
annat att göra, roligt att spela och sitta och snacka på Ventrilo den sociala biten. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Vad ställer du för krav på ett spel? Många möjligheter 
att kunna göra vad man vill, pvpa villa man skita i det kan man göra annat man ska inte 
behöva nöta och göra samma saker samtidig. 
Vad är det som driver dig att spela? Lite mer för att man lärt känna folket därför man 
fortsättar kompis krets 
Vad är det som är så roligt? Vad är det som fångar dig? 
 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? För att det är tråkigt att sitta och lira 
själv,  
Fördelar nackdelar med MMO spel? Nackdelar tar så jäkla mycket tid, fördelar man kan 
fördröja hur mycket tid som helst 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Inte så farligt, om man tänker på va 
man skulle lägga ut på tv avgift eller ta en öl ute. 
Vad tycker du gör MMO unika? Inte så bra grafik, för att man spelar med massa andra unika. 

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? För att dom andra gör det, JSP´s fel, följer med strömmen
  
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Det är på grund av att det är så lätt det är 
inte som Lineage där man måste nöta hur länge som helst för att inte komma någon vart, 
WoW är lättare för alla åldrar.  
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt. Det är väl att det ska se bra 
ut och samtidigt flyta på bra, en kompromiss. 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet? Man sitter med kompisarna och snackar, 
gemenskap.  
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Tobias 20 
Personligt 
Ålder? 20år 
Vilka spel har fängslat dig? Diablo2, warcraft 3 counterstrike 
Varför spelar du dataspel? Från början var det att polarna spelade, sedan började jag också sen 
fick man polare man spelade med på nätet, det blev en social grej. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Det viktiga är att det är lätt att komma igång med det 
att det finns mycket att göra, känslan är jävligt viktig. 
Vad är det som driver dig att spela? Man ska nå nya mål, om man spelar t.ex. WoW så får 
man sätta nya mål, klara av nya saker 
Vad är det som är så roligt? Vad är det som fångar dig? Det roliga är att sitta med ett gäng 
grabbar och snacka skit och göra något tillsammans sen vad man gör är inte det viktiga. 
 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Det finns mycket att göra dom tar inte 
slut det kommer alltid nytt spelinnehåll, sociala spel där man måste prata med mycket 
människor och vara en social människa för att lyckas 
Fördelar nackdelar med MMO spel? Nackdelarna det tar alldeles för mycket tid man hinner 
inte med nå annat än att spela blir ofta så att man spelar 10 timmar per dag så det sociala livet 
utanför blir lidande. 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Tycker det är helt okej med tanke på att 
man utvecklar och underhåller spelet hela tiden. 
Vad tycker du gör MMO unika? 

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? Det är ett bra spel med mycket innehåll man gör saker 
tillsammans kommer hela tiden nya saker, ett spel som är väldigt lätt att komma in i och som 
många spelar,   
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Lätt att komma in i snyggt, fängslande rätt 
i tiden,  
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt. Det viktigaste är inte 
grafiken utan att allt flyter på, en bra känsla i spelet man kan göra det mesta med gubben. 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
Det sociala livet blir lidande man kan inte sitta och spela jämt man får ta en tid utanför ibland 
med polarna. 
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Martin 22 
Personligt 
22år gammal 
Vilka spel har fängslat dig? Supernintendo CS och WoW, när jag var lite var jag inte så 
mycket för Supernintendo men det jag spelade annars WoW och cs. 
Varför spelar du dataspel? För att det är roligt att sitta och snacka och umgås på Ventrilo sen 
är det roligt att spela också, tycker det är roligt att lana. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Som WoW som har ett bra innehåll. Bilspel, så att 
man kan bygga på bilen, många möjligheter. 
Vad är det som driver dig att spela? Det är guilden, sen tycker jag det är roligt och ql och 
snacka med alla på Ventrilo, vill komma någon stans vill göra slut på spelet vilket är svårt. 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Det var min flickväns kusin som lurade 
in mig på det, jag tyckte inte om sådana spel till en början sedan tyckte jag det började bli 
roligt. 
 
Fördelar nackdelar med MMO spel? Nackdelen att det tar så mycket tid det tar upp så mycket 
av familjelivet, vill assistera så mkt som möjligt för att vara en bra guild medlem. 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? 120kr har jag roligt för klagar inte på 
det. Har roligt med guilden för dom 120kr 
Vad tycker du gör MMO unika? Här kan man göra andra saker, man kan göra allt möjligt  
 
World of warcraft 
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Det var bra marknadsföring på det och de 
som köpte det hade en kompis som  
 
Designaspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt? Spelet är det viktiga men en 
kombination är att föredra, grafiken spelar ingen större roll, bara spelet är bra. 
 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet? 
Kompisar, gemenskap gubbar till lvl 60 = 
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Henrik 26 
Personligt 
Ålder? 26  
Vilka spel har fängslat dig? Counterstrike, Lineage World of Warcraft, Red Alert, och Quake 
spelade Quake i början då det kom ut. 
Varför spelar du dataspel? För att det är roligt och avslappnande man kommer ifrån 
verkligheten en stund. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Man ska kunna göra mycket och det ska vara en 
utmaning det ska inte vara en lek, man ska använda hjärnan. 
Vad är det som driver dig att spela? Att det är roligt. 
Vad är det som är så roligt? Att göra saker man inte kan göra i verkliga livet.  
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Det var genom kompisar som föreslog att 
jag skulle testa Lineage 2 genom den vägen blev det Lineage 2, var jäkligt roligt och sedan 
har det fortsatt. 
Fördelar nackdelar med MMO spel? Fördelar det blir en gemenskap nya kamrater lär känna 
dom igenom spelet och Ventrilo. Negativa det IRL livet blir drabbat. 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Har inget emot det är bra, man får bort 
mycket av fusk och spelet uppdateras hela tiden. 
Vad tycker du gör MMO unika? Att man får spela med andra människor mycket samarbeten 
och prat med andra, det är personligt vad man gör, samarbete med andra. 

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? Kamrater lurade in mig, det verkade tufft och inte lika 
tidskrävande som lineage2, det gick fort att levla och var mycket lättare. Det är en fördel att 
det är lättare än lineage2 men tycker pvpn är för dålig.  
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Det är ett lättare spel, nybörjar vänligt, 
kom ut med spelet i en bra tid, då [Diablo] och dom spelen blev gamla. 
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt. Lätt att se vad man ska göra 
med bra menyer och ett bra Interface, Grafiken och rörelsefriheten att det är ganska fritt vad 
man kan göra. 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
Det är inte hälsosamt man sitter för mycket framför datorn Tar väldigt mycket tid. Tycker att 
IRL träffar om man e med i en guild är positivt. 
 
Är det något du är missnöjd med? 
Missnöjd med PVP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 30 -   



  
 
 
Johan 30 
Personligt 
Ålder? 30 
Vilka spel har fängslat dig? Pussel spel, Tetris, men jag började spela när jag gick i 5 klass, 
äventyrs spel. 
Varför spelar du dataspel? Hobby, Arbetslös har inte så mycket annat att göra, sitter hellre och 
spelar än att kika på tv. Från början var det som en hobby, men nu då man lirar MMO´s så blir 
det gemenskap. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Enkelt att lära sig och svårt att bemästra, som Tetris 
Quake. 
Vad ställer du för krav på ett spel? Spelade ju Lineage innan tyckte det var för laggigt, spelen 
ska flyta på bra och sen bra ut får inte bli för mycket lull lull, balans i spelen,  
Vad är det som driver dig att spela? Mer och utforska mer och lära sig,  att bli bättre, det är ju 
en tävling 
Vad är det som är så roligt? Vad är det som fångar dig? Det går att utveckla sig och det är 
roligt. 
 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Det var slumpen, massa polare som 
började då jag lirade Quake Actionquake, det hände inget där, spelet utvecklades inte så jag 
började testa openbeta Lineage, började lira på en helt annan server som var överbefolkad, sen 
så träffade jag mina nuvarande spelkamrater. 
Fördelar nackdelar med MMO spel? Det är samma fördelar som nackdelar, finns hur mycket 
som helst att göra nackdelen är att det tar hur mycket spel som helst. Man spelar mot folk, och 
inte mot datorn. Roligt att bemästrar. 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Dom tycker jag är helt okey lätt värt 
det med tanke på all tid dom lägger ner på det.  
Vad tycker du gör MMO unika? Man har en karaktär man utvecklar och bygger vidare 
tillskillnad från andra online spel. Levlar upp gubbar. Guilds.  

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? Det är för att det är väldigt välgjort, tillskillnad från andra spel 
mycket questar som är väldigt välgjorda, balanserat spel.  
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Dom har tagit det bästa från alla andra 
spel, man kan inte bli av med item, inga scams, man tappar inte exp då man dör, dom är inte 
unika på något annat sätt än att det är stort och välgjort.  
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt. För ett MMO så  
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
 
Det beror väl på hur mycket man spelar och hur man  spelar och vad man gör utöver 
spelandet, man kan träna för mycket spela för mycket träna för mycket, måste ha en viss 
balans. 
 
Är det något du är missnöjd med? 
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Mattias 34 
Personligt 
Ålder? 34 ung 
Vilka spel har fängslat dig? Det är ju den här typen av spel MMO´s eller MMORPG, Prince 
of Skin, Lineage 2, sen har jag ju WoW, och Sithlord online.  
Varför spelar du dataspel? I brist på annat kanske, jag har tagit ett sabbatsår från pluggandet, 
man lirar ihop med de man lirat ihop med så länge det är ju 70 % av spelet att kunna snacka i 
Ventrilo, känna gemenskap att göra saker tillsammans, hade det inte varit det så hade jag lika 
gärna kunnat spela fia med knuff eller schack, det är mycket umgänge. 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Då skulle det vara som WoW men det skulle erbjuda 
ett pvp som i Lineage där man kan döda egna också, och att man kan [crafta] saker och ting, 
det är mer spännande. Inget item ska vara lika det ska vara random stats på alla items, att man 
kan ändra [attributer] på karaktärerna under varje nivå medan man levlar upp, då blir 
karaktärerna unika i och med det.  
Vad är det som är så roligt? Det är umgänget att man pratar med varandra man hör real life 
känslan plus att man gör saker tillsammans med sina karaktärer, köra instanser vara ute och 
pvpar eller grindar det är umgänges grej, själva Ventrilo gör ca 60-70 procent av spelet för 
mig. 
Vad är det som fångar dig?. 
 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Mitt datorintresse började med att jag 
började lira fotbollsspel, championchip managers gillade att basa för ett lag och ta dom 
igenom en turnering. Mina bröder lirade Lineage jag var inte inne på det då, Men jag provade 
och märkte att det var skit roligt, sen var man på Ventrilo och då blev det här med umgänge, 
märkte att det var skitroligt.  
Fördelar nackdelar med MMO spel? Det bra är umgänget man får och att det är stimulerande 
en slags avkoppling men ändå halvt som halvt allvarligt. Nackdelen är att det är 
beroendeframkallande man fastnar i det. Man blir beroende av det här. Och det här umgänget 
man får är ju egentligen bara en röst om man tänker så. Men många som lirar det här är ju 
många IRL kompisar som man träffar utan för spelet också. Men det är många i spelet man 
aldrig kommer att träffa i verkligheten.  
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Jag tycker det är bra för då gallrar det 
bort dom här oseriösa spelarna liksom. Jag har spelat ett gratis online spel, då kommer det 
andra folk vietnameser som det inte går att prata med då blir det ett annorlunda spel. Skulle 
man ta betalt för spelet  
Vad tycker du gör MMO unika? Det är Community, eftersom det är många spelare som spelar 
online, på en server så blir det en begränsad tillgång så om det är tillexempel 10000 server på 
en server och det är 5000 Horde och 5000 [Alliance] så kommer man träffa på de flesta av 
dessa 5000 varje dag, Så det blir ju som ett litet politiskt samhälle, där man har allianser med 
vissa. I Horde har man istället kompis guilds på motståndar sidan. Om det hade varit så att 
man hade kunnat döda egna också så hade WoW varit grymt.  

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? Det är för att dom andra kompisarna som man spelat ihop med 
sen förra spelet, som man lirat ihop med länge som är här som gör att det blir roligare att spela 
under tiden har jag lirat andra spel, och det var inte likadant. Det blir inte samma tillhörlighet 
som när man spelar andra spel och det gör det mindre roligt. Det är inte själva spelet 
egentligen som gör att det är jätte roligt det är Community kompisarna och så.  
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Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? För det första är det lättspelat för det 
andra så är det här med kompisar, kompisar testar och tar med sig andra man sitter och kör 
instanser och spelar ihop gör saker tillsammans det som gör att det blir roligt. Sen att det är 
lättspelat och att spelet är begränsat att när du nått 60 är det max då vet du att ingen annan kan 
komma högre än dig.  
 
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt. Först då jag började att spela 
i Lineage där var karaktärerna skit snygga alla kläderna var skit snygga, men då man började 
att lira WoW så var det cartoon över det hela. För min del så är inte grafiken den viktiga, men 
spelet ska flyta på det ska inte hacka. Det blir lättare och roligare att spela så.  
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
Det är inte så hälsosamt att sitta och spela hela tiden, den sociala biten blir lidande man träffar 
inte vanligt folk utan prioriterar spelet istället man ska in på någon instans. Man blir så stilla 
sittande, sitta uppe sent på kvällarna och nätterna får ojämn dyngsrythm, man får inte ut 
någonting av spelandet. Man gör instanser och det är en viss tid man gör det, då blir man fast i 
den tiden i spelet, om man är mitt inne i en instans så går man ju inte iväg.   
 
 
Personligt 
Ålder? 20 
Vilka spel har fängslat dig? Zelda, final fantasy, warcraft, starcraft, world of warcraft. 
Varför spelar du dataspel? Det var en bra fråga. För att det är skoj, det är roligt att klara grejer 
det är en utmaning att ta sig vidare, just world of warcraft är det gemenskapen i en guild som 
gör det roligt. Tidsfördriv  
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Att man får tänka så att det bara inte är att springa 
igenom det, så att det blir en utmaning, sen att man får spela med andra.  
Vad är det som är så roligt? Att klara av en utmaning som man tampats med länge, klara av 
ett problem och ta sig vidare det är en kick. 
Vad är det som fångar dig?. 
 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Det var ett jädra tjat om det, sen var det 
kompisar som började spela, så jag testade och nu sitter jag här, det var inget jag valde själv 
utan det var andra som sa att det var roligt.  
Fördelar nackdelar med MMO spel? Det är mycket man inte kan göra själv, Fördelen det är 
mycket man inte kan göra själv, det är roligare vara flera än själv. 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Det är tråkigt att det inte är som förut 
då man bara loggade in och spelade men jag tycker inte det är så farligt en 100 lapp per 
månad så är det inte mycket med tanke på vad man får ett spel som aldrig tar slut.  
Vad tycker du gör MMO unika? Det finns så mycket mer att göra, än att spela ett spel där du 
är själv. Här kan man bara hitta på nya saker hela tiden och leka runt.  

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? Det var på grund av kompisarna som tipsade.   
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Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? [Blizzard] har ju gjort dom här [Diablo] 
och dom här andra Warcraft serierna som blivit hur stort som helst, det är ju ett bra spel dom 
har försökt göra det så bra som möjligt det ser man ju på mycket detaljer. 
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt.  
Då säger jag, hellre sämre kvalité än att det går hackigt ibland, tycker man det är roligt spelar 
inte grafik någon större roll. Kvalitén på grafiken är inte huvudsaken bara det flyter på. 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
Jag tar inte spelet före något som skulle hända i det riktiga livet. Skulle jag vilja gå någon 
stans så spelar jag inte den dagen.  
 
Det är ju roligt att sitta och snacka med alla på Ventrilo, det blir ju lite kompisar och så där, 
det jag får ut av det är ju mest att det är roligt att spela med andra, sen är det ju tidsfördriv 
hade jag jobbat hade jag ju inte suttit här.  
 
Inte särskilt bra, det kan bli att man tar spelet före riktiga händelser i sitt riktiga liv, såna som 
tar ledigt från skolan eller jobbet bara för att spela . 
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Simon 20 
Personligt 
Ålder? 20 
Vilka spel har fängslat dig? Zelda, final fantasy, warcraft, starcraft, world of warcraft. 
Varför spelar du dataspel? Det var en bra fråga. För att det är skoj, det är roligt att klara grejer 
det är en utmaning att ta sig vidare, just world of warcraft är det gemenskapen i en guild som 
gör det roligt. Tidsfördriv  
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Att man får tänka så att det bara inte är att springa 
igenom det, så att det blir en utmaning, sen att man får spela med andra.  
Vad är det som är så roligt? Att klara av en utmaning som man tampats med länge, klara av 
ett problem och ta sig vidare det är en kick. 
Vad är det som fångar dig?. 
 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Det var ett jädra tjat om det, sen var det 
kompisar som började spela, så jag testade och nu sitter jag här, det var inget jag valde själv 
utan det var andra som sa att det var roligt.  
Fördelar nackdelar med MMO spel? Det är mycket man inte kan göra själv, Fördelen det är 
mycket man inte kan göra själv, det är roligare vara flera än själv. 
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Det är tråkigt att det inte är som förut 
då man bara loggade in och spelade men jag tycker inte det är så farligt en 100 lapp per 
månad så är det inte mycket med tanke på vad man får ett spel som aldrig tar slut.  
Vad tycker du gör MMO unika? Det finns så mycket mer att göra, än att spela ett spel där du 
är själv. Här kan man bara hitta på nya saker hela tiden och leka runt.  

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? Det var på grund av kompisarna som tipsade.   
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? [Blizzard] har ju gjort dom här [Diablo] 
och dom här andra Warcraft serierna som blivit hur stort som helst, det är ju ett bra spel dom 
har försökt göra det så bra som möjligt det ser man ju på mycket detaljer. 
 
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt.  
Då säger jag, hellre sämre kvalité än att det går hackigt ibland, tycker man det är roligt spelar 
inte grafik någon större roll. Kvalitén på grafiken är inte huvudsaken bara det flyter på. 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
Jag tar inte spelet före något som skulle hända i det riktiga livet. Skulle jag vilja gå någon 
stans så spelar jag inte den dagen.  
 
Det är ju roligt att sitta och snacka med alla på Ventrilo, det blir ju lite kompisar och så där, 
det jag får ut av det är ju mest att det är roligt att spela med andra, sen är det ju tidsfördriv 
hade jag jobbat hade jag ju inte suttit här.  
 
Inte särskilt bra, det kan bli att man tar spelet före riktiga händelser i sitt riktiga liv, såna som 
tar ledigt från skolan eller jobbet bara för att spela. 
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Lars 20 
Personligt 
Ålder? 20 
Vilka spel har fängslat dig? WoW och CS och  Quake.  
Varför spelar du dataspel? Jag vet faktiskt inte för att det är roligt, man spelar väl för att det är 
roligt eller gör man inte det? 
Vad ska ett bra spel ha för egenskaper? Vet faktiskt inte vad man ska säga, något liknande 
som WoW i så fall. 
Vad är det som är så roligt? För att mycket kompisar lirar och så vidare.  
Vad är det som fångar dig? ---- 
 
MMO 
Hur kommer det sig att du valt att spela MMO spel? Jag testade spelade spelet då betan kom, 
sedan dess har jag fortsatt tyckte det var roligt, hade inte spelat rollspel tidigare.  
Fördelar nackdelar med MMO spel? Fördelarna att det aldrig tar slut 
Nackdelarna: att det tar för mycket tid ifrån en.  
Månadsavgifter inom MMO hur ställer du dig till det? Både och faktiskt rätt svining att ta 
betalt för att man ska spela, men man får ju tänka efter för vad man får för pengarna. 
Vad tycker du gör MMO unika? Att dom är så stora, dom tar aldrig slut. 

 
World of warcraft 
Vaför just World of warcraft? För att mycket polar spelar det, och jag började spela det i 
betan därför jag spelar det.  
Varför tror du att World of Warcraft blivit så stort? Det är väldigt mycket konstigt, det har 
blivit en grej att folk som aldrig tidigare spelat rollspel spelar det.  
Design aspekter 
Vad tycker du är det viktigaste för ett spel ur en designsynpunkt.  
Det ska vara snyggt och flyta på bra. 
 
Sociala aspekter 
Är det hälsosamt? Vad får du ut av spelandet?  
Jaha du det är inte så mycket man får ut av det, man får inte ut nånting av det. 
 
Är det något du är missnöjd med? 
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