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Abstract 
 

I ett samhälle där unga mäns välbefinnande utges vara utsatt för risk av deras 

engagemang i en virtuell värld önskar den här studien lyfta fram hur unga män själva 

upplever välbefinnande ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Fem spelare fick i 

kvalitativa intervjuer framföra sina egna upplevelser ifrån sina erfarenheter av att spela 

MMORPG-spel. Med detaljrika teorier om subjektivt välbefinnande, socialt 

välbefinnande och teori angående gemenskap har studien en teoretisk grund som 

tillämpades i en transcendental analysmetod. Resultatet klargjorde att socialt 

välbefinnande och gemenskap existerar i spelet och kan uppnås av de unga manliga 

spelarna.  Essensen  kretsade  kring  socialt  samspel  mellan  de  andra  spelarna  i 

MMORPG-världen och upptäcktes genom de tre teman grupp, kommunikation och 

framgång/utveckling. Slutsatsen var att unga män kan uppnå socialt välbefinnande inom 

MMORPG-spel och att det här har allt att göra med det sociala samspelet mellan alla 

spelarna i spelet. 

Nyckelbegrepp: Välbefinnande, Socialt välbefinnande, MMORPG, Gemenskap, Unga 

män



Abstract 

 

In a society where young men’s well-being is proclaimed to be at risk due to their 

involvement in a virtual world this study wants to shed light upon how young men 

themselves experience well-being from a social psychological perspective. Five players 

partook  in  qualitative  interviews  to  express  their  own  experiences  from  their  time 

playing MMORPGs. With detailed theories of subjective well-being, social well-being 

and theory of fellowship, the study has a theoretical foundation applied in a 

transcendental analysis. The result made it clear that social well-being and fellowship 

exist in the MMORPGs and can be achieved by the young male players. The essence 

revolved around social interaction between the other players in the MMORPG world 

and was discovered through three themes related to their group, communication and 

success/development. The conclusion was that young men can achieve social well-being 

in MMORPGs and this was due to the social interaction between all the players within 

the game itself. 

Keywords: Well-being, Social well-being, MMORPG, Fellowship, Young men 
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1. Introduktion 

 
1.1 Inledning 
Teknologin utvecklas allt mer för varje dag som går och allt mer kommer vi människor i 

kontakt med dess alla skepnader i våra liv. Teknologin har hjälpt oss att göra energi 

krävande sysslor så väl som avancerade ekvationer allt enklare att genomföra. Men 

teknologin kan användas för så mycket mer. Datorteknik har med åren kunnat skapa 3d 

virtuella världar i vilket vardagliga människor kan utforska och för stunden lämna 

verkligheten bakom sig. En populär genre av dessa världar är Massive multiplayer online 

rollplaying game (MMORPG-spel) (Nagygyörgy et al, 2013). MMORPG-spel 

presenterar en virtuell värld där spelarna kan samspela ihop med andra spelare från hela 

världen i ett massivt rollspel och tillsammans får ta sig an de flera aktiviteter som 

spelmiljön erbjuder. Ett av de MMORPG-spel som erbjuder allt detta och anses vara 

världens mest populäraste är World of Warcraft (WoW). 

Vad som skiljer MMORPG-spel från många andra genrer och som kan ses till 

exempel i WoW är att spelaren börjar spelet med att skapa en egen karaktär kallad en 

avatar, därefter får spelaren tilldela karaktären en roll som ger karaktären olika 

färdigheter vilket spelarna sedan får använda strategiskt för att uppnå spelets direktiv. 

Samarbete är av stor betydelse i de här spelen eftersom många av direktiven är alldeles 

för krävande för en ensam individ att göra på egen hand. Av den här anledningen kan 

flera spelare gå ihop och forma en grupp som är mest känd som ett party. Vanligtvis 

när direktiven har uppnåtts genom gruppens samarbete så är normen att de skiljs åt och 

går sina separata vägar. Utöver de här temporära grupperna så existerar det större 

grupper som kallas guilder. En guild är ett större sällskap med människor som är 

intresserade av ett gemensamt mål som sträcker sig längre i den virtuella världen till 

skillnad från ett singulärt direktiv. Oavsett storleken av dessa grupper och mål har 

spelarnas karaktärer stor betydelse för spelarnas chanser att uppnå direktiven utifrån de 

roller de har valt (Badrinarayanan, Sierra & Taute, 2014). 

Både män och kvinnor spelar MMORPG-spel men män dominerar inom genren 

till antalet som spelar. Dessutom spelar män mer än kvinnor när det kommer till antalet 

timmar och framförallt unga män med en genomsnittlig ålder på 23 år (Cole & Griffiths, 

2007). Av den här anledningen påstås det allt mer att unga mäns välbefinnande kan 
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skadas exceptionellt eftersom att de spelar allt mer intensivt och låter spelet gå före 

mänskliga behov (Zimbardo & Duncan 2012). Därför är målet med den här studien att 

studera hur unga män som spelar MMORPG-spel upplever socialt välbefinnande i 

MMORPG-spel eftersom att de dominerar i antalet som spelar och dominerar i antalet 

timmar spelade. Dessutom kommer den här studien innehålla ett antal intervjudeltagare 

som har spelat WoW vilket medför mer intervjubaserad relevans till tidigare forskning.  

Den här studien bidra till en bättre förståelse för teknologins möjliga påverkan på 

människors sociala välbefinnande som är av stort intresse för socialpsykologi. 

Socialpsykologi intresserar sig för samspelet mellan individen, grupp, organisation och 

samhället samt kultur i hur dessa faktorer påverkar människans syn på sig själv och sin 

funktion i samhället. Det fokuserar inte bara på hur omgivningen påverkar människan 

men också hur människan som individ tänker och agerar (Nilsson, 1996, s. 71). Av den 

definitionen är det här ämnet lämpat inom socialpsykologi eftersom det rör sig om hur 

interaktion inom spelet påverkar individens eget välbefinnande och hur individen i sig 

troligtvis påverkar de andra spelarna. 
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syften  med  den  här  fenomenologiska  undersökningen  är  att  förstå  upplevelsen  av 

socialt välbefinnande i den virtuella världen av MMORPG-spel hos unga män som är 

antingen aktiva spelare eller varit aktiva MMORPG-spelare inom till exempel WoW. 

Frågeställningarna är som följande: 
 

• Hur är unga mäns upplevelser av socialt välbefinnande i MMORPG-spel? 
 

• Hur  är  unga  mäns  upplevelser  av  gemenskap  med  de  övriga  

MMORPG- spelarna? 
 
1.3 Disposition 
I kapitel två kommer teoretiska utgångspunkter framföras i relation till välbefinnande 

och de olika perspektiven därtill. Kapitel tre handlar om tidigare forskning i relation till 

den här studiens syfte. I kapitel fyra kommer avgränsningen som gjorts av den tidigare 

forskningen framföras. Kapitel fem handlar om metodologi och metod som går in mer på 

djupet i hur undersökningen genomfördes. I kapitel sex presenteras resultatet och 

analysen av den insamlade data som gjorts utefter tidigare
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kapitels metodologi och metod. Slutligen i kapitel sju presenteras diskussionen, 

slutsatserna och egna reflektioner om resultatet och studien i helhet. 
 
2. Teoretiska utgångspunkter 
Med fokus på att undersöka unga mäns upplevelse av socialt välbefinnande i en virtuell 

värld som till exempel i ett MMORPG-spel så behövs en klar definition om vad 

välbefinnande är och den här definitionen kommer dessutom vara den främsta teorin 

som används senare i arbetet för att föra analysen av insamlad data. För att kunna svara 

den andra frågeställningen så har teorier tagits upp angående gemenskap. 
 
2.1 Välbefinnande 
Välbefinnande har studerats de senaste tjugo till trettio åren av forskare inom psykologi, 

ekonomi, sociologi och politik med en generell definition av fenomenet.  Den 

definitionen är som följande att välbefinnande bestod av en affektiv del och en 

kognitionsdel. Det affektiva handlar om hur människan gillar sitt liv medan kognition 

riktar in på hur mycket människan känner tillfredsställelse med sitt liv. Tillfredsställelse i 

det här fallet relaterar till en människas attityd om dennes liv vid en specifik tidpunkt. 

Den här attityden kan sträcka sig från att vara negativ till positiv. Generellt kallas denna 

definition av välbefinnande för subjektivt välbefinnande (Diener, 1984). Denna 

definition av välbefinnande har blivit allt mer breddad allt eftersom beteende har 

tillämpas, vilket i sin tur har ändrat välbefinnande till att handla om en människas 

optimala erfarenhet och funktionalitet (Ryan & Deci, 2001). Utöver dessa synvinklar på 

välbefinnande så har det uppmärksammats att ett socialt spektrum inom välbefinnande 

inte har varit i fokus trots dess oförnekliga inverkan. Människor är sociala varelser och 

för att kunna bedöma om de finner tillfredställelse i sina liv måste de jämföra sig med 

andra. Dessutom för att kunna avgöra vad som anses som tillfredställande måste 

människorna dela en gemensam definition om ämnet vilket enbart kan fastställas genom 

att människor är sociala. Genom att tillgodose människans sociala natur i fenomenet 

välbefinnande kan ytterligare en definition dras under benämningen socialt 

välbefinnande (Kazemi, 2011).  Socialt välbefinnande enligt Kazemi (2009, s. 30) 

består av fem grundbegrepp som relaterar till de omständighete och villkor som 

föreligger i omgivningen runt människan i hennes vardagliga liv. Dessa grundbegrepp  
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måste tillgodoses för att en människa ska uppleva ett gott välbefinnande i sina liv.  De 

fem grundbegreppen är social integration, social acceptans, socialt bidrag, socialt 

förverkligande och socialt sammanhang. Social integration relaterar till hur människor 

identifierar och känner tillhörighet till de andra människorna runt om kring (Kazemi, 

2009). Att känna den här samhörigheten med de andra i sin omgivning kommer inte bara 

bidra till att en individ upplever ett gott välbefinnande. Det har dessutom en stor 

betydelse för en människas möjligheter i att kunna framföra sina personliga åsikter i till 

exempel en grupp. Social acceptans handlar om hur en människa i en grupp, 

organisation eller kollektiv känner tillit till de andra gruppmedlemmarna (Ibid.). För 

att en människa ska kunna lita på de andra så måste den först och främst acceptera dem 

och gruppen göra detsamma mot individen. Socialt bidrag i sin tur inriktar sig mot en 

individs intresse till att vilja handla enligt det som krävs eller önskas av dem av den 

grupp eller miljö de involverar sig i (Ibid.). Det relaterar till de värderingar som 

individen håller till gruppen och hur individen väljer att gå tillväga för att bibehålla de 

här värderingarna och säkra sin plats i gruppen. För att det här ska ske måste det finnas 

något som intresserar och motiverar den enskilda människan till att först ansluta sig till 

gruppen, kollektivet eller organisationen och i längden känna viljan till att stanna kvar. 

Av den här anledningen har det visats att en miljö i vilken dessa människor får stöd och 

får bekräftelse för sina handlingar ökar deras egen önskan till att fortsätta prestera. 

Socialt förverkligande i den här bemärkelsen omfattar de möjligheter som människans 

omgivning ger dem att få utnyttja sin fulla potential (Ibid.). Varför det här är av vikt för 

människor är för att det ligger i mänsklig natur att vilja utvecklas och med miljöns hjälp 

kan människor tillgodose det här behovet som i sin tur bidrar till ett gott välbefinnande. 

En människa utvecklar sin potential genom att den grupp, organisation eller kollektiv 

som de tillhör regelbundet ger människorna nya utmaningar och mål att sträva efter. 

Socialt sammanhang hänvisar till människans förståelse av de andra i sin närhet och till 

den grad de själva upplever meningsfullhet (Ibid.).  Det är mänskligt att vilja förstå 

människorna i sin omgivning eftersom att det bidrar med en trygghet hos individen. En 

trygghet i att de vet vad de kan förutse från de andra i gruppen, organisationen eller det 

större kollektivet. Detta ger individen kontroll, i hur de kan utifrån den här kunskapen 

tillämpa rimliga åtgärder och ageranden. Vad som sedan skapar människors  
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uppfattning av mening i miljön är den sociala interaktionerna och de sociala grunder 

som gruppen, organisationen eller kollektivet står vid (Ibid.). 
 
2.2 Gemenskap 
Eftersom att de massiva världarna av MMORPG-spel innefattar ett stort antal spelare och 

kräver att MMORPG-spelarna samarbetar är det relevant att fördjupa sig i att förstå hur 

dessa unga män känner gemenskap med sina medspelare. Henrik Stenberg har i sin bok  

gemenskapens  socialpsykologi  (2011)  gått  in  på  att  förklara  vad  som  gör 

gemenskap så viktigt och önskvärt av människor i helhet. Stenberg (2011) börjar med 

att förklara hur upplevd gemenskap ihop med andra är en fundamental begäran för 

människor eftersom att människan är en social varelse. Människor vill umgås med andra 

människor, samtala, dela med sig av sina idéer, dela med sig av sina känslor och 

upplevelser och göra saker tillsammans. Den här gemenskapen relaterar till att känna 

delaktighet i en social samhörighet där människor både kan ge och få bekräftelse av 

de människor som de gillar att vara med. Det här skapar i sin tur en sinnebild av samvaro 

som är fylld av liv, tillit, värme och närhet. Stenberg (2011) går därefter vidare med att 

beskriva två grundläggande skäl till att människor vill känna gemenskap. Det första är 

att människor vill känna sig bekräftade, den här miljön av gemenskap skänker dessutom 

en plats där de kan vara sig själva och slappna av ifrån opersonliga och ansträngande 

förpliktelser som ägt rum i andra sammanhang utanför deras gemenskap som till 

exempel deras arbetsplatser. För det andra skänker gemenskapen en plats där 

människor kan utvecklas som individer och tillsammans utbyta idéer med varandra 

för att kunna utvecklas och diskutera som en grupp. De människor som individen sen 

känner mest gemenskap med är de individen också spenderar mest tid med som till 

exempel familjen eller nära vänner. Dock upplever inte alla människor att gemenskap 

alltid medför värme och känslan av bekräftelse. Människor kan ha upplevt att 

gemenskapen hos andra har hållit dem utanför och förhindrat dem att kunna bilda en 

gemenskap ihop med dem och istället känt sig obekräftade och uteslutna. Har en 

människa upplevt dessa händelser i sitt egna liv är det möjligt att den kan utveckla ett 

skeptiskt förhållandesätt riktat mot andra grupper och arbetsplatser samt andra sällskap. 

Därför kan en människa av den här erfarenheten som i sin tur blivit given en plats inom  

en gemenskap till exempel på en arbetsplats eller i en familj röra sig mer fritt i det  
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sociala livet och umgås med andra på ett för stunden tillfredställande sätt (Ibid.). Istället 

för att anknyta sig starkt till den angivna gruppen väljer individen med andra ord i det 

här fallet att umgås med utomstående som kan få dem att känna en för tillfället mer 

sanningsenlig gemenskap än den de har blivit tilldelade. 
 
3. Tidigare forskning 

 
3.1 Effekter av MMORPG-spel 
Spel har under de senaste 10 till 20 åren varit av stort intresse eftersom att det har 

framstått allt mer att människor som spelar blir påverkade av spelet inom det kognitiva, 

psykologiska och sociala. I studien The benefits of playing video games av Granic, 

Lobel och Engels (2013) var syftet att upplysa dessa effekter som spel har på 

människor utifrån ett flertal tidigare studier. Däremot kommer fokus enbart riktas åt de 

sociala effekterna av MMORPG-spel eftersom de är mer relevant till den här studiens 

syfte. 

Effekter som spelen har på det sociala hos spelarna har framhävts i media och 

studier som att antingen enbart vara negativa eller positiva (Granic et al., 2013). Dock 

har en studie gjord av Ewoldsen et al. (2012) under titeln Effect of playing violent video 

games cooperatively or competitively on subsequent cooperative behavior fått fram att 

designen av spelen har störst effekt på det sociala hos människor. Studien gjordes i USA 

med 119 deltagare som fick genomföra en enkätundersökning så väl som att genomgå ett 

antal experiment och tester. Vad forskarna kom fram till var att designen i hur spelarna 

kunnat genomföra sina mål avgjorde om spelarna skulle lära sig positiva eller 

negativa sociala färdigheter. Spel som är designade kring att belöna samarbete 

resulterade i att spelarna uppvisade pro-sociala förmågor och villighet att hjälpa andra 

både i den virtuella världen som den verkliga. Däremot visade det sig att spel som är 

designade kring att belönade individuella prestationer och uppmuntrade konkurrens 

gjorde att spelarna uppvisade mindre samarbetsvilja och mindre pro-sociala tendenser i 

testerna (Ewoldsen et al., 2012).  

Det här har också bekräftats i undersökningen av Gentile et al. som heter The 

effects of prosocial video games on prosocial behaviors: international  evidence  

from correlational,  longitudinal,  and  experimental  studies (2009). I den här  
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undersökningen gjordes tre studier med ett gemensamt intresse i att ta reda på om spel 

kunde utveckla och förstärka pro-socialt beteende. En av studierna gjordes i Singapore  

med 727 elever från årskurserna sju (446) och åtta (281) och var en 

korskorrelationsstudie. Den andra studien var longitudinell och gjordes i Japan och den 

bestod av två grupper av deltagare, den ena med 780 från årskurs fem och den andra 

med 1050 elever från årskurserna åtta och elva. Sista studien var experimentell och 

gjordes i USA med 161 gymnasieelever. Med dessa tre studier och olika metoder kom 

alla studier fram till en och samma sak: att spel utvecklade pro-socialt beteende hos de 

som spelade spel. Mer detaljerat framförde den första studien att de som spelade var 

mer pro-sociala än de som inte gjorde det. Den andra studien som var longitudinell 

framförde att spelande gjorde deltagarna mer pro-sociala med tiden. Slutligen framförde 

den sista studien att bara ett tillfälligt spelande gjorde eleverna mer pro-sociala för 

tillfället de spelade (Gentile et al., 2009). 

Dessa studier är av vikt att ta upp för att få en insikt i hur unga mäns sociala 

förmågor påverkas av att inkludera sig i en virtuell värld av massiv skala. De förmedlar 

hur utvecklingen av deras sociala förmågor kan se ut och av vilken anledning de gör så. 

Just att de framhäver att ett spels design är avgörande för socialt utvecklande och med 

tiden utvecklar deras sociala förmågor ytterligare är dessa tidigare studier relevanta till 

denna studies syfte.  
 
3.2 Välbefinnande 
Välbefinnande har framförts i tidigare studier som Socializing the notion of well-being 

in psychology: some preliminary results from a validation study av Kazemi (2011). 

Syftet med den här undersökningen var att framföra iden om socialt välbefinnande och 

empiriskt undersöka detta koncepts grunder. Grunderna består av social integration, 

social acceptans, socialt bidrag, socialt förverkligande och socialt sammanhang. Dessa 

grunder till social välbefinnande skiljer sig från tidigare forskning som inte har kunnat 

framföra ett pålitligt resultat i deras empiriska undersökning kring konceptet. Därför 

framfördes dessa grunder för att testas och se om de genererade ett mer pålitligt resultat 

som grundprinciper till konceptet av socialt välbefinnande. Resultatet påvisade att det  

existerade en trevande relation mellan grundprinciperna och konceptet, det här tros ha 

orsakats av att subskalorna av social acceptans, socialt bidrag och socialt förverkligande  
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inte var presenterade på bästa möjliga sätt och är något som framtida forskning inom  

ämnet skall ha som mål att göra. Trots de trevande resultaten är fortfarande idén om att  

socialt välbefinnande grundar sig i dessa fem principer stark och ska tas på fullaste alvar 

(Kazemi, 2011). 

Ytterligare en undersökning om välbefinnande var Work, recovery activities, and 

individual well-being: a diary study av Sonnentag (2001) som fann att välbefinnande 

har en koppling med det sociala och att det har kunnat ses i undersökningens resultat. 

Målet med studien var att ta reda på hur olika fenomen påverkade människors 

välbefinnande. Mycket kretsade kring vad deltagarna gjorde för något under sin lediga 

tid och vilka aktiviteter de valde att inkludera sig själva i. Alla de aktiviteter som hade 

något att göra m e d  en social nivå som till exempel att interagera med sin familj 

och vänner ökade deltagarnas välbefinnande oavsett vilken sorts stressnivå som de 

tidigare upplevt innan de sociala aktiviteterna under deras lediga tid hade skett. Däremot 

relaterade den här studien mot situationellt välbefinnande som innebar att deras 

uppfattning om sitt välbefinnande var något de enbart upplevde i den dåvarande 

situationen och inte motsvarande deras nivå av välbefinnande över hela livsvardagen. 

Andra faktorer som hjälpte deltagarna att uppleva situationellt välbefinnande var att 

utföra enkla fysiska aktiviteter och att utföra milt krävande aktiviteter. Dessa milt 

krävande aktiviteter var uppgifter som inte hade någon relation till deltagarnas 

vardagliga yrkesuppgifter (Sonnentag, 2001). 

I studien Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions av 

Keyes, Ryff och Shmotkin (2002) fokuserar forskarna på de mer klassiska sätten att mäta 

välbefinnande: subjektivt välbefinnande (SVB) och psykologiskt välbefinnande (PVB). 

Subjektivt välbefinnande relaterar till individers utvärdering av sina liv i mån av 

belåtenhet samt hur de balanserade det på en skala mellan positivt och negativt. 

Psykologiskt välbefinnande definierades som individers perceptuella involverande i 

existerande utmaningar i livet. Undersökningen kom fram till att det existerar en stor 

skillnad  mellan  båda  dessa  begrepp  men  att  de  inte  nödvändigtvis  är  oanvändbara 

tillsammans. De flera mätningar som forskarna gjorde på resultatet visade ändå att trots  

att koncepten är av olika inriktningar så följde de ändå ett liknande mönster i den grad 

deltagarna  upplevde  välbefinnande.  Till  exempel  upplevde  deltagarna  i  
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undersökningens variabler en hög nivå av SVB så hade de i flera fall även höga nivåer i  

PVB. Det här har fört forskningen framåt. Trots att koncepten av välbefinnande är  

olika  utesluter  de  inte  möjligheterna  att  deltagarna fortfarande kan uppge gott 

välbefinnande (Keyes et al., 2002). 

Subjektivt välbefinnande tas även upp i The social context of well-being av 

Helliwell och Putnam (2004) som hade som intresse att se om det sociala hade någon 

koppling med subjektivt välbefinnande. Hur forskarna genomförde den här studien var 

genom att samla data från tidigare genomförda enkätundersökningar som World values 

survey, US benchmark survey och Canadian ESC survey. Data från alla dessa tidigare 

undersökningar analyserades och sedan jämfördes d e  med de sociala faktorer 

forskarna fann i undersökningarna utefter deras preferenser om vad som räknades som 

sociala faktorer. Detta för att se om det fanns ett samband. Studiens resultat visade att 

det existerade ett samband mellan de sociala faktorerna och det subjektiva 

välbefinnandet vilket forskarna uppger styrker att det sociala i människors liv utan 

tvekan har en stor inverkan på människors uppfattning av välbefinnande (Helliwell & 

Putnam, 2004). 

Alla dessa tidigare studier kring välbefinnande framhäver att det existerar en länk 

mellan det sociala och en människas välbefinnande som i sin tur stödjer tillämpandet av 

socialt välbefinnande i den här studien. 
 
3.3 Gemenskap 
Gemenskap har inte alltid varit ett huvudfokus hos forskare när det gäller forskning 

kring människors datorspelande men trots det här kan resultat från tidigare forskning 

som Typology and sociodemographic characteristics of massively multiplayer online 

game players av Nagygyörgy et al. (2013) ge lite av en bekräftelse av gemenskapens 

innebörd. Studien gjordes genom en enkätundersökning med 4374 ungerska spelare 

från 18 stycken olika hemsidor som spelarna var anslutna till. Syftet med studien var att 

se vad för massive multiplayer online gaming (MMOG) spel som spelarna föredrog och 

sedan se in i djupet på spelarna i olika genrer. Vad som gjorde MMORPG-spelen så 

populära hos alla spelare var den sociala aspekten (Nagygyörgy et al., 2013). 

Dessa sociala aspekter kan i sin tur kopplas till hur människor önskar 

kommunicera och bilda relationer som i sin tur ökar människornas möjligheter med att få  
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bekräftelse. Dessa sociala aspekter går en annan studie in på i mer detalj. Studien  

gjordes av Cole och Griffits och heter Social interactions in massively multiplayer 

online role-playing gamers (2007) Studiens syfte var att utforska MMORPG-spelares 

sociala interaktioner både i och utanför spelen och gjordes så med 912 deltagare från 

45 olika länder. Av deltagarna som angav vart deltagarna kom ifrån för länder var 

majoriteten av deltagarna ifrån USA (n = 420), Kanada (n = 240) och Storbritannien (n = 

46). Resultatet fann flera skillnader mellan deltagarna fast främst mellan könen. Trots att 

både män och kvinnor spelar MMORPG-spel dominerar män inom genren till antalet 

som spelar och antalet timmar som spelas. Framförallt spelade unga män med en 

genomsnittlig ålder på 23 år. Majoriteten av deltagarna i studien hade skapat goda 

vänner i MMORPG-spel men att antalet goda vänner var olika mellan  könen.  Generellt  

hade  männen  skapat  fler  goda  vänner  online  än  kvinnor, däremot hade fler kvinnor 

än män mött upp dessa vänner de skapat online ute i verkliga livet. Det visade sig också 

i undersökningen att trots att kvinnor hade mindre goda vänner än män i MMORPG-spel 

att de var mer villiga att prata ut om känsliga ämnen. Allt ifrån problem gällande 

familjen, jobbet till diskriminering behandlades. Utöver de goda vänner  deltagarna  hade  

skapat  online  visade  resultatet  också  att  många  spelare spelade med vänner de kände 

i verkliga livet och familjemedlemmar. Dock existerade en skillnad mellan könen om hur 

ofta de gjorde just detta och det visade sig att kvinnor gjorde det mer än män. Slutligen 

gjordes en mätning om vad det var som motiverade spelarna till att spela just 

MMORPG-spel. Kvinnor svarade mest att de såg spelande som något terapeutiskt 

medan männen svarade att de spelade utifrån nyfikenhet, förvåning och intresse. 

Dessutom upplevde de alla att det var en stark motiverande faktor att de kan leva ut 

en helt annan livsstil i den virtuella världen och utöver det här upplevde en tredjedel av 

deltagarna att de kunde vara sig själva i MMORPG-spel till skillnad från hur de kände 

de kunde vara det i verkliga livet (Cole & Griffit, 2007). Det här kan i  sin  tur  leda  till  

att  spelarna  vill  spendera  mer  av  sin  energi  och  tid  i MMORPG-världen vilket 

forskarna av studien Vilka faktorer bidrar till att spelare fastnar i MMORPG-spel? 

(2007) har haft som fokus att ser mer djupare på. Christoffer Martinsson och Julia 

Nyström (2007) från Örebros Universitet intresserade sig i denna studie för att ta reda  

på  vilka  faktorer som gör  att  spelare  motiveras  att   
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spela  just  MMORPG-spel  och fortsätta spela det i längden. För att göra det här gjordes 

en enkätundersökning på internet som 105 respondenter ifrån Sverige svarade på. I  

resultatet framförs det två anledningarna till varför spelarna valde att spela MMORPG 

och fortsätta att göra så med tiden. Den första är  att kommunikationen var av stor 

vikt mellan spelarna och att det var den faktorn som främst fick spelarna att vilja börja 

spela och fortsätta. Den andra anledningen var att spelarna kände en stark gemenskap 

med sina spelkamrater ju mer de spelade och utifrån den här gemenskapen upplevde de  

ett måste i att stanna kvar med dessa spelkamrater. De hade en uppfattning om ansvar 

till denna gemenskap och att om de inte bidrog till den här gemenskapen kunde det 

resultera i utanförskap (2007). Även om det är i en virtuell värld som den här 

gemenskapen existerar i tycks människors känsla av tillhörighet och ansvar till den här 

gemenskapen förbli verklig.  

Dessa tidigare studier kring gemenskap visar klart och tydligt att det existerar en 

social förbindelse mellan spelarna och MMORPG-spelen de valt att inkludera sig i. En 

gemenskap både introducerar dem till världen och fäster dem till den. Det här är av 

relevans eftersom att det visar att MMORPG-spel medför ett stark socialt element som i 

sin tur gör det relevant att analysera fenomenet av unga mäns upplevelser kring socialt 

välbefinnande och gemenskap. 
 
4. Avgränsning 
I tidigare forskning har ett flertal ämnen som min studie intresserar sig i omtalats. 

Effekterna på hur människor påverkas framfördes för att påvisa det faktumet att 

människor verkligen blir påverkade på sociala, kognitiva och psykologiska nivåer av 

spel. I studierna om subjektivt välbefinnande, dess sociala komponenter och socialt 

välbefinnande kommer enbart fokus ligga på socialt välbefinnande. Anledningen är att 

subjektivt välbefinnandets definition trots dess påvisade sociala komponenter inte består 

av alla de punkter som den här studien har intresse att studera. Utifrån tidigare forskning 

som har studerat gemenskap kommer den fakta som har framförts gällande kvinnor att 

uteslutas eftersom att fakta gällande männen ses mer relevant i relation till urvalet som är  

unga män. Eftersom att den generella åldern för de unga män som spelar mest är 23 år så 

kommer det var kring den åldersgruppen som jag kommer rikta fokus åt. Trots att dessa  
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studier är gjorda på en internationell nivå anser jag svenska unga män fortfarande skulle 

kunna dras parallellt till dessa studiers deltagare. Anledningen är att MMORPG-spel är  

internationellt konstruerade för att locka en bredare publik och de svenska unga män som 

valt att inkludera sig i den spelmiljön har troligtvis tagit till sig samma normer och kultur 

inom spelen lika väl som de unga männen i de tidigare studierna ovan.  

 
5. Metodologi och metod 

 
5.1 Metodval 
Metodologin som användes i den här studien var kvalitativ och innebär att fokuset 

riktades åt att fånga deltagares perspektiv om ämnet utifrån deras levda vardagsvärld 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). Den kvalitativa metodologin handlar till skillnad 

ifrån kvantitativ metodologi om att undersöka med ord istället för siffror vid insamling 

av data och för analys (Bryman, 2008, s. 340). Den kvalitativa forskningsmetoden har 

därmed skänkt en djupare förståelse kring hur unga män upplever välbefinnande i 

MMORPG-spel och till skillnad ifrån tidigare forskning bidragit med en kvalitativ 

synvinkel i ämnet. För intervjuerna skapades en intervjuguide som var semistrukturerad  

vilket betyder att ordningen i vilket de allmänt formulerade frågorna ställdes varierar och 

att ytterligare  frågor  kunde  ställas  utefter de deltagares  svar  som  ansågs  vara  

viktiga (Bryman, 2008, s. 654, 206). Intervjuerna gjordes över en elektronisk 

kommunikationstjänst som heter Skype vilket medför både för- och nackdelar. 

Fördelarna med att använda elektroniska tjänster i kvalitativa intervjuer är att det sparar 

forskare både tid och pengar med att nå deltagare. Nackdelarna är att det funkar enbart 

med de som har tillgång till dessa elektroniska tjänster och det är enklare för 

intervjudeltagare att avsluta en elektroniskt gjord intervju. Dessutom går det inte alltid 

att se deltagarens kroppsspråk och det kan uppstå tekniska svårigheter (Ibid., s. 433). 

Varför intervjuerna valdes att göras med elektroniska hjälpmedel var för att deltagarna 

var utspridda i Väst- och Sydsverige vilket gjorde intervjuerna enklare att genomföra 

trots distansen.  

Undersökningen följer mer detaljerat en transcendental fenomenologisk 

metodologi som utöver det klassiska fokuset av fenomenologin inriktar sig mot att  

uppfatta den insamlade data ifrån ett sådant fräscht perspektiv angående fenomenet  
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som möjligt genom att utesluta egna åsikter angående fenomenet vid data 

insamling och analys (Creswell, s. 80). Generellt är fenomenologi en term av intresse  

för att förstå sociala fenomen utifrån deltagarnas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 42, 164). Mer detaljerat beskrivs fenomenologi ha som mål att beskriva den 

gemensamma meningen flera individer har angående ett fenomen utifrån deras levda 

erfarenheter (Creswell, 2013, s. 76). Ett fenomen kan enklast förklaras som ett 

singulärt koncept eller en idé (Ibid., s. 78) och i den här studien är fenomenet, idén, 

socialt välbefinnande i spel. Metodologin transcendental fenomenologi har som 

tillvägagångssätt att studera fenomenet i fokus med ett så fräscht sinne som möjligt. För 

att använda fenomenologi är de viktigt att förstå den  filosofiska grunden 

fenomenologi bygger på och hur individens consciousness (medvetandet) verkligheten 

är. Filosofiskt förklaras medvetande om verkligheten som att det är alltid riktat åt ett 

objekt, vilket gör att verkligheten av ett objekt blir oskiljbart från ens medvetande av 

objektet. Därmed anses verkligheten inte vara uppdelad i subjekt och objekt utan istället 

överlappar dessa plan varandra vilket i sin tur formar individens medvetande om 

verkligheten. Av den anledningen kan verkligheten av ett objekt enbart uppfattas i 

meningen, det subjektiva, erfarenheten hos människan. Därför  är det viktigt med den 

här filosofiska förståelsen att framhäva både det objektiva och det subjektiva för att 

framhäva fenomenologins essence (essensen). Essensen utgörs av den främsta meningen 

bakom människors upplevelser gällande ett specifikt fenomen (Ibid., s. 80).  
 
5.2 Empiriskt instrument 
För genomförandet av intervjuerna konstruerades en intervjuguide där frågorna som blev 

ställda var empiriskt formulerade utefter frågeställningen och innehåller följdfrågor (se 

bilaga 1) till det som kan uppfattas som viktiga svar (Bryman, 2008, s. 206). Utöver den 

här strukturen tematiserades även frågorna utefter frågeställningen för att framhäva de 

olika områden som hör till ämnet och fenomenet, i det här fallet om välbefinnande i spel 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120). Frågorna består därmed av sociala välbefinnandets 

grundprinciper ihop med frågor gällande gemenskap. Intervjun överlag består av 

inledande bakgrundsfrågor, huvudfrågor kring socialt välbefinnande och gemenskap, till  

exempel ”Hur känner du att relationen är mellan dig och de andra i spelet?” (se Bilaga 

1) och avslutningsvis avslutningsfrågor. I huvudfrågorna lades det till följdfrågor som  

 

 



15  

 

kunde användas som förberedda alternativ för att få fram mer detaljerande svar till 

redan ställda frågor och minska uppkomsten till fåordliga svar, till exempel ”Kan du ge  

exempel i hur du har upplevt det här?” (se Bilaga 1). Dessa följdfrågor var formulerade i  

fenomenologisk anda på sådant sätt att frågorna behöll sin maximala öppenhet för 

forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154). 
 
5.3 Urval 
Ett målstyrt urval användes för att välja ut deltagare strategiskt för att säkra att de alla 

hade en relevant koppling till forskningsfrågorna (Bryman, 2008). Urvalet har därmed i 

min studie riktats mot män mellan åldrarna 18-25 som har erfarenhet med att antingen 

spela eller har spelat MMORPG-spel, till exempel WoW, och gjort så mer än ett år. 

Totalt deltog 5 stycken unga män i studien vilket kan uppfattas som ett lågt antal 

deltagare men är fortfarande pålitligt för att uppnå resultat. Antalet av deltagare i 

fenomenologiska undersökningar kan sträcka sig allt från 3 eller 4 deltagare till 10 eller 

15 stycken deltagare eller mer. Det här är för att det viktigaste i genomförandet av en 

fenomenologisk undersökning inte handlar lika mycket om antalet som att alla 

deltagarna ska ha erfarit det fenomen som önskas studeras (Creswell, 2013, s. 78, 150). 

Åldersgruppen valdes ut efter att tidigare forskning har funnit en medelålder hos 

spelare som intresserar sig i MMORPG-spel ligga på mellan 18-26 (Nagygyörgy et 

all., 2013). De fenomenlogiska kriterier som behövdes tillgodoses var att deltagarna 

hade erfarenhet med fenomenet som i den här studien är om välbefinnande i spel 

(Creswell, 2013, s. 150). Kontakt med potentiella deltagare skedde efter de först hade 

blivit föreslagna av människor de kände som jag hade lyckats komma i kontakt med i 

min omgivning när jag frågade om de hade förslag på möjliga deltagare. När dessa 

människor uppgav att de kände en möjlig deltagare så frågade jag om de ville hjälpa 

mig komma i kontakt med deltagarna. Detta gjorde oftast att dessa mellankontakter 

gav mig de potentiella deltagarnas kontaktinformation som gjorde det möjligt att få 

kontakt med dem på telefon, facebook eller Skype. 

 
5.4 Tillvägagångssätt 
Med informationsbrev tog jag kontakt med människor i min omgivning för att se om de 

kände till några människor som kunde passa in på de angivna kriterier som angavs. De  
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människor som föreslogs tog sedan kontakt med över telefon, Facebook och Skype. Vid  

bekräftelse om att de ville delta så framfördes informationen i informationsbrevet. Efter  

bekräftelse  om  att  de  ställda  kraven  hade  tillgodosetts  och  människan  förblev 

intresserad i att delta så bestämdes ett datum och tid för när intervjun skulle äga rum. 

Intervjuerna gjordes över Skype som är ett samtalsprogram för elektronisk 

maskinvaror till exempel datorer och de spelades in med hjälp av en 

ljudinspelningsapplikation. Innan intervjuerna  började  så  fick  deltagarna  ge  sitt 

muntliga samtycke till sin involvering i studien. Detta efter att deltagarna hade blivit 

informerade en gång till om undersökningens mål och hur deltagarnas personliga 

information skulle bearbetas. Totalt gjordes fem stycken intervjuer och genomsnittligen  

varade  de  allesammans  45  minuter.  Dock  förekom  det störningsmoment under 

intervjuerna men inte på det sättet att det förstörde inspelningen utan att deltagarna inte 

alltid fokuserade fullt på intervjun som ägde rum. Ibland kunde man höra hur en av 

männen spelade samtidigt som intervjun var igång och vid andra tillfällen hördes det hur 

deltagarna skrev på tangentbordet av någon oklar anledning. Trots dessa distraktioner 

förekom inget bortfall eftersom att de ändå svarade på frågorna som ställdes till en 

tillräcklig nivå i den bemärkelsen att deltagarna själva kände de fick utrycka sina 

åsikter fullt ut och själva valde när de kände sig redo att gå över till nästa fråga. 

Däremot kan dessa distraktioner varit i vägen för mer djupgående reflektioner kring 

frågorna. 
 
5.5 Transkriberingsprocessen 
För att bevara och enklare analysera de svar som deltagarna hade gett under 

intervjutillfällena transkriberades inspelningarna. Ord var det enda som valdes att 

transkriberas och därmed uteblev sådant som ljud, pauser, hummanden. Anledningen 

varför dessa exkluderades trots kvalitativa forskares intresse för hur människor 

säger sina svar (Bryman, 2008, s. 428) var att det inte följer fokuset av den 

transcendentala fenomenologiska metodologin som intresserar forskare mer för att 

fokusera på de deltagares upplevelser som de framför i egna ord (Creswell, 2013, s.  

78- 80). Däremot ignorerades inte det faktum under intervjutillfällena att pauserna var 

närvarande och representerade oftast inget mer än betänketid som deltagarna använde  
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innan de gav sina svar. För att sedan hitta teman utifrån deltagarnas utsagor så lästes 

transkriberingen om flera gånger på ett grundligt och detaljerat sätt. 

 
5.6 Etiska överväganden 
I utförandet av studien användes de forskningsetiska principer som har framförts av 

Vetenskapsrådet  (2002).  Utifrån dessa  principer  konstruerades  ett  informationsbrev  

(se bilaga 2) som upplyser de kriterier som var tvungna att uppnås för att deltagarna 

skulle få vara med i undersökningen och hur deras privata information skulle bearbetas. 

De forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet tillgodosågs med att 

informera  varje  deltagare  med  den  nödvändiga  informationen  om  studien.  Det  här 

gjorde flera gånger under studiens gång. Samtyckeskravet åstadkoms genom att framföra 

att deltagarnas deltagande i sig var helt frivilligt och att deltagarna kunde avbryta 

intervjun eller utgå ur studien när de än önskade. Konfidentialitetskravet bemöttes med 

att klargöra både i informationsbrevet och muntligt innan starten av varje intervju att 

deltagarna  kommer  vara  konfidentiella  och att studien inte kommer nämna  något 

personligt. Nyttjandekravet framtogs genom att efterfråga deltagarnas samtycke kring att 

inspelningen av intervjun enbart skulle användas i studiens syfte av transkribering. 
 
5.7 Reliabilitet och Validitet 
För att kunna framföra bästa möjliga kvalitet i studien är den typiska vetenskapliga 

traditionen att relatera till objektivitetens två beståndsdelar: reliabilitet och validitet. 

Dock har det inom kvalitativ forskning diskuterats om hur relevanta dessa komponenter 

verkligen är och hur de kan tillämpas på kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s. 351). 

Reliabilitet hänvisar till hur en forskare är tvungen att framföra i detalj hur studien 

gjordes för att göra det möjligt för en annan forskare att uppnå samma resultat. Validitet 

hänvisar till hur resultatet av studien presenteras i meningsfulla teoretiska termer (Kirk 

& Miller, s. 14, 19). Trots den stora svårigheten att kunna åstadkomma det här inom 

kvalitativ forskning så skall inte idén om objektivitet exkluderas (Ibid., s. 18). Faktumet 

är att den istället kan omformuleras så att den passar in på kvalitativ forskning på 

följande sätt: reliabilitet handlar om den grad upptäckter är oberoende av oförutsagda 

omständigheter och validitet relaterar till den grad upptäckterna är tolkade på rätt sätt.  
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Jag finner att arbetet erhåller en god reliabilitet eftersom att den process som tillämpats 

inte är mer komplicerad  än  vad  den  behöver vara och  därmed  erhåller mindre 

risker för oförutsagda omständigheter. Studien finner jag uppnå god validitet eftersom  

resultatet återspeglar socialt välbefinnande och gemenskap enligt de teoretiska 

utgångspunkterna som har varit till grund för arbetet. Steget som är av främst betydelse 

i fenomenologi för att öka validitet är bracketing vilket betyder att forskare ska försöka 

lägga sina egna åsikter åt sidan och fokusera på deltagarnas erfarenheter av fenomenet ur 

ett så fritt perspektiv som möjligt. Det gör man för att kunna påvisa att forskarens egna 

erfarenheter och åsikter inte har påverkat insamlad data eller resultat (Creswell, 2013, 

s.78-80). Trots de svårigheter som existerar kring att utelämna sina egna åsikter har jag 

varit medveten om det här faktumet sen början av den här studien. Med vetskap om det 

har jag lagt mina personliga åsikter åt sidan så mycket jag har kunnat och har 

regelbundet reflekterat över min fenomenologiska inställning genom hela studiens 

genomförande.  För att öka validiteten ytterligare inom den här fenomenologiska studien 

följdes de fem steg som har getts av Creswell (2013). Först ska forskaren ha 

förmedlat en klar förståelse om fenomenologi. Jag är insatt i den fenomenologiska 

metodologin och förstår dess filosofiska grunder. För det andra ska forskaren erhållit ett 

klart fenomen att studera. Mitt ämne, välbefinnande i spel, är både tydligt och lätt att 

förstå. För det tredje, ska forskaren använda de procedurer som är lämpade för 

fenomenologi. I genomförandet av den här fenomenologiska studien gjordes 

horisontalisering, vilket innebar att jag läste igenom svaren för att finna uttalanden som 

beskrev upplevelsen av fenomenet hos var och en av deltagarna, och i analysen använde 

jag mig av transcendental fenomenologi. För det fjärde, forskaren upplyser om essensen 

av deltagarnas erfarenheter och inkluderar en beskrivning om erfarenheten och i 

vilken kontext som den skedde i. Jag anser att jag har framfört essensen av deltagarnas 

upplevelser och att jag har beskrivit deltagarnas erfarenheter inklusive den kontext 

som dem ägde rum. Slutligen den femte, forskaren förblev reflexiv under studien 

vilket jag finner jag har varit eftersom jag har haft ett öppet sinne kring fenomenet och 

de utsagor som respondenterna har gett under intervjutillfällena. 
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5.8 Analysmetod 
För att kunna analysera den data som samlades in under studien var ett flertal steg 

tvungna att tas. Först gjordes intervjuerna som spelades in med deltagarnas samtycke och 

med förståelse för hur inspelningen sen skulle nyttjas till transkriberingen.  

Transkriberingen inkluderade inte ord eller pauser som delvis bröt mot kvalitativ form  

(Bauman, 2008, 428) men gjordes eftersom det är inte nödväntigt vid en transcendental 

fenomenologisk analys (Creswell, 2013, s. 78 - 80). Efter transkriberingen lästes data 

igenom noggrant flera gånger för att  kunna  utföra  en  horizonalization  

(horisontalisering). Horisontalisering innebär att jag listade uttalanden av vad deltagarna 

hade upplevt till fenomenet välbefinnande i spel. Yttranden som ansågs lika betraktades 

ha samma värde och av den anledningen uteblev liknande yttranden för att hindra 

upprepning och potentiella överlappningar. Därefter grupperades materialet in i olika 

teman som formades igenom de dominerade gemensamma meningsenhetern (Kvale & 

Brinkmann, 2013, s. 221). Sedan skrevs en beskrivning om vad deltagarna upplevde, 

textural description (textligbeskrivning) (Creswell, 2013, s. 193), med fenomenet och 

om hur upplevelsen skedde, structual description (strukturellbeskrivning). Slutligen 

flätade jag samman den textliga- och strukturella beskrivningen som sedan blev självaste 

essensen för erfarenheten som fenomenologin handlar om att framhäva (Ibid., s. 194) 

med välbefinnande i spel. 
 
6. Resultat och analys 

 

Här kommer det empiriska materialet presenteras och därefter analyseras. Essensen av 

välbefinnande i MMORPG-spelens värld utgörs av det sociala samspelet mellan spelarna 

i hur respondenterna finner grupptillhörighet, kommunicerar och tillsammans uppnår 

framgång med att nå sina mål. Mer detaljerat beskriver sedan respondenterna att det som 

gör dessa spel kul att spela handlar om vilka du spelar med, hur spelarna kommunicerar i 

spelet och möjligheterna som respondenterna har att bli bättre i spelet. Tema 1 handlar 

om grupperna som respondenterna tillhör. I tema 2 framförs kommunikationen mellan 

spelare och hur respondenterna upplever att det utformar sig i MMORPG-världen. 

Tema 3 tar upp alla respondenters önskan om att alltid bli bättre. 
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6.1 Tema 1: Gruppen 

Någonting som alla deltagare upplevde som en av de främsta anledningarna varför de 

gillade MMORPG-spel var just att kunna få vara med gruppen, den grupp som alltid 

var där och fick deltagarna känna sig välkomnade in i spelet när de loggade in. Det här  

var inte vilken grupp som hels utan den grupp de kallade sina spelkamrater.  

Spelkamraterna kunde vara människor de antingen kände sen innan de började spela  

ihop eller människor som de fann under sin speltid. Oavsett hur de träffades så ansåg alla 

respondenterna det att bara få vara med gruppen fick dem att känna glädje och alltid 

ha kul tillsammans. Det spelade ingen roll om deltagarna spelade PvE, d.v.s när spelare 

möter en fiende styrd av datorn på en avancerad nivå, eller PvP, d.v.s när man slåss mot 

andra spelare, gruppen fanns alltid där och såg till att oavsett hur krävande situationen 

var kände deltagarna inget annat än att det var kul och avslappnande. Respondent 4 

upplevde det på det här sättet: 
 

”[…] det är förbannat roligt att spela ihop med sina vänner. Utan vänner är 

det inte roligt att spela egentligen. […]har du dom med dig hela tiden så 

kommer det bli många skratt […] I stort sett är det vänner som driver en till 

att vilja spela.” - Respondent 4, s. 5 
 
Respondenterna klargjorde att dessa spelkamrater var de som de spelade mest med och 

att anledningen var enkel: varför spela med andra när de kan vara med dem de känner 

och litar på? Majoriteten av aktiviteterna som deltagarna kunde göra i MMORPG-

spelen var gruppbaserade  och  gjorde  bara  att  banden stärktes mellan spelkamraterna. 

Var det inte alltid man enbart fick spela med dessa kamrater och respondenterna kände 

alla dock en liten känsla av oro över detta. Deltagarna gjorde det uppenbart om och om 

igen att de inte har några problem att lita på sin grupp men de var skeptiska mot de 

utanför gruppen. Framförallt då de inte visste vad dessa människor har för motiv. 

Respondent 3 går in på den här punkten angående spelandet med främlingar: 
 

”[…] när man träffar på någon online är det väldigt lätt att de bara gör till 

någonting för skojs skull, då fattar de inte att man själv vill försöka göra 

detta. Så man försöker alltid göra det med människor man känner sen innan 

om man kan.” – Respondent 3, s. 3. 
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Respondent 3 relaterar till hur han känner angående att arbeta med någon annan än 

gruppen eftersom de kämpar med att klara av en av de svåraste bossarna i spelet TERA 

för tillfället och han gör det hellre ihop med dem han känner sig närmare till än någon 

främling han nyligen stött på. Alla respondenter ansåg att det inte spelade någon roll var  

gruppmedlemmarna kom ifrån eller vilket kön det hade, allting handlade om att alla 

skulle ha kul och njuta av hela spelupplevelsen. 

Sammanfattningsvis så betyder gruppen stort för var och en av respondenterna 

och utan gruppen har de alla medgett att det aldrig hade varit kul att spela. Gruppen 

formar hela spelupplevelsen. Eftersom att majoriteten av det som kan göras i dessa 

MMORPG-spel är menade att göras i en grupp är det alltid roligare att göra det ihop med 

människor  man  kommer  bra  överens  med  och  kan  skratta  ihop  med  på  vägen. 

Människor som förstår respondenterna och människor som respondenterna förstår sig 

själva på är onekligen dem de mest uppskattar att ha vid sin sida genom dessa virtuella 

världar. Flera av de upplevelser som respondenterna har utryckt kan förklaras med hjälp 

av det socialpsykologiska perspektivet om välbefinnande, socialt välbefinnande, och 

några av dess grundbegrepp som Kazemi (2009) har framfört och Stenbergs (2011) 

teorier gällande gemenskap. Upplevelsen att respondenterna finner som mest glädje av 

att spela ihop med sina vänner i jämförelse med främlingar kan kopplas till vad Kazemi 

(2009) kallar social integration. Kortfattat handlar social integration om hur människor 

relaterar och känner tillhörighet till andra människor och eftersom att respondenterna 

både upplever att de relaterar och känner tillhörighet till deras vänner som de spelar ihop 

med går det att säga att detta grundbegrepp inom socialt välbefinnande är tillgodosett hos 

respondenterna. Den här känslan att de både relaterar och känner tillhörighet till sina 

spelkamrater kan också kopplas till Stenbergs (2011) teorier gällande gemenskap vars 

ena del handlar om människors vilja att känna en gemensamhet med andra. Den här 

upplevda gemensamheten i sin tur kan vara en bidragande faktor till att de gillar att spela 

med just sina vänner istället för okända spelare. Ett andra grundbegrepp som kan förklara 

respondenternas upplevelser är social acceptans (Kazemi, 2009) som främst handlar om 

känslan av tillit. Respondenterna kan därmed välja att spela med sina vänner hellre än 

främlingar eftersom att de känner en starkare tillit till dem och litar mer på sina vänner i 

utförande av allt mer krävande aktiviteter i spelen. Det sista grundbegreppet som kan  
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förklara respondenternas upplevelser ännu mer är socialt sammanhang. Socialt 

sammanhang innefattar en människas uppfattning av meningsfullhet, en meningsfullhet 

som skapas av de människor de socialt interagerar med. Alla respondenter har upplevt att  

det sociala har varit en stor motivation till att fortsätta spela eftersom det ger dem en  

känsla av mening och trygghet. Det finns en mening med att få umgås och vara social 

och en trygghet i att när de loggar in kommer deras vänner vara där. 
 
6.2 Tema 2: Kommunikation 
Ytterligare ett element som alla respondenter upplevde var viktig var att kunna 

kommunicera med de andra spelarna. De uppfattade det som mer personligt om de fick 

göra det genom att fysiskt prata med dem istället för att skiva. Av den här 

anledningen föredrog respondenterna att använda sig utav kommunikationsprogram som 

till exempel Skype, Teamspeak eller Ventrilo för att kunna prata direkt till de andra 

spelarna. Dessa program fick samtalen att upplevas mer personliga och att de 

människor de pratade med var verkliga. Men det hade också en annan betydelse för 

respondenterna. Programmen gjorde det ännu enklare att diskutera, byta idéer och 

diskutera strategier. Respondent 1 pratar om alla dessa punkter på följande sätt: 
 

”[…] det är skojigt att prata […] man är social helt enkelt genom att man 

använder Skype eller något sånt program. Sen så är det väldigt skojigt att 

man sitter och försöker kommunicera och jobbar tillsammans till en lösning 

liksom.” – Respondent 1, s. 1. 
 
Vanligtvis är situationen så att respondenterna och deras respektive spelkompisar i 

krävande aktiviteter, t.ex. när de spelar mot andra spelare (PvP) eller mot datorn (PvE) 

snabbt behöver komma upp med en plan. Respondenterna upplever att det gör 

genomförandet av hela aktiviteten mycket roligare. Trots detta är inte 

kommunikationen alltid en dans på rosor. Aktiviteter som att spela raids och ta ner 

bossar så väl som andra spelare ställer stora krav på att alla i gruppen presterar. I 

utförandet av dessa uppdrag kan antalet deltagare sträcka sig från fem stycket till fyrtio 

deltagare som skall samarbeta mot ett gemensamt mål. Däremot så reagerade spelare 

olika utefter hur respondenterna presterade och vilka de var med. Hur de presterade 

kunde ge positiva så väl som negativa svar. Hur starka dessa reaktioner var  
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avgjordes av hur väl respondenterna kände de andra spelarena. Var det så att 

respondenterna spelade med sina vänner upplevde respondenterna att det var mer  

sannolikt att positiva kommentarer skulle förekomma mer än negativa oavsett hur de  

presterade. Spelade de däremot med främlingar så upplevde de att chanserna var större  

att de skulle få vara med om negativa yttranden, främst när de råkade göra något misstag. 

Respondent 3 upplevde att: 
 

”[...] hade jag varit med några människor som jag knappt känner då hade 

det blivit att dom hade tjafsat eller att det hade blivit bråk mellan allihopa 

för man har gjort bort sig eller så. Men är jag med dom i gruppen som jag 

går med då är det mest att man nästan bara skrattar åt varandra på skoj 

skull.” – Respondent 3, s. 3. 
 
Dessa händelser är vanliga i alla aktiviteter i MMORPG-spel som förlitar sig på en 

fungerande grupp. Vad respondent 3 relaterade till var när han och hans grupp kämpade 

med att ta ner en av de starkaste bossarna i TERA och när ett misstag hade gjorts på hans 

part så resulterade detta i att främlingar som han hade spelat med uttryckt sig mer 

negativt än vad hans vänner skulle ha gjort i samma situation. Det här händelseförloppet 

var något som alla respondenter hade upplevt. 

Skillnader i hur spelarna kommunicerade olika förekom inte bara i ovan nämnda 

situationer, de förekom dessutom i relation till hur manliga och kvinnliga spelare 

kommunicerade. Alla respondenter upplevde att det var ovanligt att stöta på en kvinnlig 

spelare online och när det väl gjordes uppstod det alltid ett extra intresse för manliga 

spelare att vilja prata. Samtalen som sedan skedde mellan de manliga och kvinnliga 

spelarna uppfattades som annorlunda men behagliga då de inkluderade någonting utanför 

det normala. Respondent 5 beskriver sina upplevelser ifrån att kommunicera med 

kvinnliga spelare i MMORPG-spel: 
 

”[…] jag sitter ju och spelar med tjejer. Jag tycker det skapar en roligare 

atmosfär […] man får ju ändå en tjejs åsikter och då blir det annorlunda än 

om man satt med bara killar. Visst killar har ju man alltid kul med […] men 

det är roligt med den här blandningen med killar och tjejer när man spelar. 

” – Respondent 5, s. 7. 
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Respondent 5 relaterar till de människor som han spelar ihop med i MMORPG-spel och 

har själv upplevt att allt fler kvinnor börjar finna intresse för spel och att det inte har 

gjort spelupplevelsen något annat än trevligare. Det här är något som alla respondenter 

upplevt och de har heller inte uppmärksammat på något sätt att det har existerat någon  

skillnad mellan manliga spelare och kvinnliga spelare mer än hur de möjligtvis väljer att 

utrycka sig. Den här skillnaden uttrycker Respondent 3 på följande sätt: 
 

”[…] mera passande svar kommer från den mer kvinnliga sidan för det är 

mest dom som bryr sig och fattar att det är seriöst och att det inte går att 

snacka hur som helst […] men det är väldigt många killar som skiter i vilket 

och gör som de själva känner.” – Respondent 3, s. 7. 
 
Respondent 3 relaterar till samtal som har skett under större händelser i spelen där han 

har kunnat se skillnader i hur manliga spelare och kvinnliga spelare pratar på olika 

sätt i detalj över hur de på bästa sätt skall lösa situationen på plats. 

Sammanfattningsvis upplever alla respondenter att det är viktigt att kommunicera 

med sina spelkamrater på en så bra nivå som möjligt för att säkra att vad de än väljer att 

göra i spelet åstadkommer på bästa möjliga sätt. Ju mer de kan göra det i person desto 

bättre artar det sig gällande prestanda och känsla. Trots detta upplevs det att det både 

existerar positiva reaktioner så väl som negativa och att de negativa kan undvikas på 

en rätt bra nivå med att mest kommunicera med vänner. Är det så att de får 

möjligheten att prata med en kvinnlig spelare så medför det inget mer än något positivt 

till samtalet. Teoretiskt kan dessa olika sätt att prata eller kommunicera med varandra av 

grundbegreppen social integration, social acceptans och social sammanhang (Kazemi, 

2009). Vad som kan vara avgörande i hur andra spelare och respondenterna valde att 

kommunicera, i relation till social integration, är hur pass spelare identifierar sig med 

varandra och kände samhörighet. Respondenterna och deras vänner har lättare att 

identifiera sig med varandra och därmed lättare att känna mer tillhörighet och agera mer 

passande. Detta kan också kopplas till människors önskan att känna gemenskap och 

acceptans (Stenberg, 2011). Om någon av respondenterna skulle spela med någon 

som de aldrig h a r  mött innan uppfattas det inte som att det i stunden har någon 

gemenskap sinsemellan jämförelsevis med vad de har m e d  sina vänner. Utifrån det här  
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kan det förklaras varför andra spelare har lättare att ge  

ifrån sig en mer negativ ton gentemot respondenterna medan deras vänner uppvisar mer 

acceptans. Social acceptans enligt Kazemi (2009) kan också förklara hur det kommer 

sig att respondenterna föredrar att spela med sina vänner hellre än främlingar. Om  

spelarna just träffats så har möjligtvis inte en större acceptans gjorts av alla i gruppen. 

Detta i sin tur kan resultera i att de känner sig ännu mer benägna till att bara vilja prata 

och spela med sina redan existerande vänner och att de känna sig mindre  

trygga med främlingar som inte förstår sig på respondenterna lika bra. Händelser som 

dessa kan dessutom ses utifrån grundbegreppet socialt sammanhang eftersom socialt 

sammanhang handlar till viss grad om hur människor förstår sig på varandra. Det kan 

förklara varför respondenternas vänner är mindre benägna att ta till en negativ ton vid 

missöden eftersom de förstår sina vänner mer än vad främlingar troligtvis gör. Det här 

resulterar i att alla i en grupp av främlingar känner sig mindre trygga och därmed mer på 

hugget att reagera kraftigt vid nederlag. Uppfattningen att deltagarna lättare kan prata ut 

med sina spelkamrater både förklarar och tillgodoser respondenterna med den andra 

delen av Stenbergs (2011) gemenskapsteori vilket är att den här kommunikationen bidrar 

till en miljö där de kan diskutera och bli accepterade av sina spelkamrater. Genom alla 

dessa grundbegrepp och teorier så kan respondenterna uppleva mer socialt 

välbefinnande och gemenskap av att kommunicera med människor som de känt under 

en längre tid än ihop med främlingar i MMORPG-spel. 
 
6.3 Tema 3: Framgång och utveckling 
Slutligen var en upplevd faktor för alla respondenter den glädje de fick av att se 

utveckling av sina egna karaktärer utifrån sina prestationer. Det här upplevde 

respondenterna som en stark motiverande faktor till att de stannade kvar i spelet och 

ökade deras vilja att fortsätta spela i längden. Känslan att vilja bli bättre är också något 

som många av spelarnas vänner delade och som de tillsammans samarbetade kring för att 

uppnå. Respondent 3 beskrev det på följande sätt att: 
 

”[…] man känner att man konstant går vidare. Man känner att man blir 

bättre, dom du spelar med blir bättre […]  Så man känner att manfår 

ständigt nya mål så att man känner att man får vilja till att fortsätta.” – 

Respondent 3, s. 3 
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Det här var främst ett scenario i de mer prestationskrävande etapperna inom PvP och 

PvE som respondenterna utsatte sig för i MMORPG-spelen. Det här upplever 

respondenterna lite som en tävling då de medger att de jämför sina förmågor i  

spelet gentemot andra spelares prestationer. Gemensamt kände respondenterna att det  

existerade en tävlingsinstinkt som motiverade dem till att bara fortsätta att bli bättre.  

Detta existerade oavsett om de spelade PvE eller PvP. Respondent 4 relaterade till ämnet 

och hur viktigt det upplevdes med utmaningar: 
 

”[…] Det ska inte vara för lätt, det gör rätt mycket tycker jag. För det är 

inte kul när man kan bara springa igenom allting och sen är man klar utan 

man måste kunna kämpa lite också. Det ska ju kännas som att du har tjänat 

något, vunnit något när du har klarat något.” Respondent 4, s. 5. 
 
Utan någon utmaning i det respondenterna gjorde upplevdes det meningslöst och att de 

aldrig blev något bättre i spelen. Det här var respondent 4 inte ensam om då den här 

känslan är någonting som alla respondenterna också har upplevt. Att de blev utmanade 

och fick visa vad de klarade av medförde en känsla av utveckling och variation för 

spelarna som gjorde det roligare att fortsätta spela. Upplevde inte respondenterna att de 

gjorde några framsteg och förblev på samma nivå som när de först började spela fick 

dem känna att det var inte lönt deras tid eller energi. 

Sammanfattningsvis så är en av de motiverande faktorerna till att respondenterna 

gilla att spela de här MMORPG-spelen att de upplever en känsla av utmaning och 

utveckling. Utan motstånd kan inte spelarna känna att de gör bra ifrån sig och på det 

sättet som respondenterna har utryckt det kan de inte känna att de går vidare eller tar 

sig framåt i spelet. I relation till socialt välbefinnande så kan klara kopplingar göras 

mellan respondenternas upplevelser och socialt välbefinnandes grundbegrepp. V a d  

r e s p o n d e n t e r n a  u p p l e v e r  gällande framgång och utveckling kan kopplas till 

socialt bidrag och socialt förverkligande (Kazemi, 2009). Socialt bidrag handlar om en 

individs intresse till att vilja handla enligt det som krävs eller önskas av dem av den 

grupp de involverar sig i. För att göra det krävs det att gruppen skänker något som 

motiverar individen till att göra sitt bästa och fortsätta göra det i längden. På grund av en 

miljö i vilken dessa människor får stöd och får bekräftelse för sina handlingar ökar deras  
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egen önskan till att fortsätta prestera. Just det här kan kopplas till hur respondenterna  

upplever att de vill prestera så bra som möjligt för att kunna ta sig till nästa nivå ihop 

med sina spelkamrater. Eftersom det motiverar respondenterna så väl som deras vänner  

att bli bättre och det stöd de ger varandra som stärker deras motivation till gruppen ännu 

mer. Genom detta känner respondenterna ett större krav och önskan att bidra till gruppen  

eftersom deras samarbete för dem alla framåt. Den här känslan i sig att vilja uppleva 

framgång kan kopplas med grundbegreppet social förverkligande. Socialt förvekligande 

handlar om en människas önskan att få utnyttja sin fulla potential som grundar sig i 

mänsklig natur, människan vill utvecklas och det gör hon bäst genom att anta nya 

utmaningar. Vad som avgör mycket av människans utveckling i längden är hennes 

omgivning. Därför avgörs respondenternas sociala välbefinnande mycket av de 

utmaningar som vännerna och spelen skänker respondenterna. Vore det inte för 

respondenternas vänner kunde inte mycket utveckling och framgång uppnåtts i spelen då 

många element i MMORPG-spel som WoW kretsar kring gruppbaserade aktiviteter. 

Förblev inte spelen utmanande nog så ansågs dem tråkiga. Det kan också förklara varför 

MMORPG-spel som WoW skapar bidrar med många möjligheter för respondenterna 

och övriga spelare att kunna utvecklas i många fält. Dessutom relaterar den här 

önskan av utveckling till den utveckling Stenberg (2011) förklarar att människor önskar 

att göra tillsammans med sina kamrater som de upplever de har en gemenskap med. 

Eftersom de utvecklas tillsammans kan de ta sig an större utmaningar. Det här ökar i sin 

tur möjligheterna för att unga män kan uppnå socialt välbefinnande och gemenskap i 

MMORPG-spel. 
 
7. Diskussion och slutsatser 

 
7.1 Diskussion 
Syftet med den här studien var att med en fenomenologisk undersökning förstå 

upplevelsen av socialt välbefinnande och gemenskap i den virtuella världen av 

MMORPG-spel hos unga män som antingen är aktiva spelare eller varit aktiva 

MMORPG-spelare. Anledningen var för att forskning har visat att män investerar 

mycket tid i MMORPG-spel vilket forskarna i sin tur anser ökar riskerna f ö r  att 

männen skadar sitt välbefinnande och inte kan tillgodose sina naturliga behov. Jag anser  
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att det här syftet har uppnåtts och att en förståelse för det här fenomenet har  

uppkommit. Alla de etiska överväganden kring männens deltagande i studien har 

uppnåtts och alla deltagande gav sitt medgivande för deltagande, inspelningen av  

intervjun och användandet av intervjun för transkriberingen. Männens deltagande har 

gett en klarare insyn i hur de upplever MMORPG-spel och bidragit till en potentiell  

debatt i hur pass unga mäns MMORPG-spelande faktiskt påverkar deras välbefinnande 

och gemenskap. Alla frågeställningar har lyckligtvis besvarats och gjorts så tack vare 

alla respondenternas svar kring deras upplevelser kring fenomenet. Resultatet framhäver 

dessutom det undersökta fenomenet och därigenom har det kunnat göras en givande 

analys utifrån de tillämpade teorierna. 

Analysen av respondenternas svar uppger att de olika grundbegreppen av socialt 

välbefinnande går att uppnå på ett gäng olika nivåer i den virtuella världen av 

MMORPG-spel. Det här kan ses i deras upplevelser genom de flera olika aktiviteter 

som äger rum i spelet och i interaktionen mellan spelarna. Skillnader kunde till exempel 

ses i hur respondenterna var mer sociala med sina vänner än med främlingar och att det 

dessutom kändes mer säkert att samarbeta med de man redan kände. Undersökningen 

gjord av Ewoldsen et al. (2008) som fann att designen av ett spel kunde avgöra en 

människas pro-sociala beteende kan kopplas till det här eftersom att många av de 

aktiviteter som deltagarna involverade sig i MMORPG-spelen var av en 

samarbetsinriktad design. Utifrån respondenternas yttranden så bekräftar den här studien 

Ewoldsen et al. (2008) resultat på så sätt att samarbetet mellan spelarna kan öka deras 

pro-sociala beteende. Däremot skiljer resultaten åt i det faktumet att respondenterna 

blev mer pro-sociala gentemot sina redan kända vänner och inte nödvändigtvis mot 

främlingar. Dessutom kan inte den här studien påvisa huruvida dessa sociala beteenden 

sedan tog form ute i verkliga livet eller om de enbart skedde i den virtuella miljön då 

sådana upplevelser skildes åt hos respondenterna. Detta betyder att den här studien inte 

kan styrka de resultat som har setts i undersökningarna gjorda av Gentile  et  al.  (2012)  

där  deltagarnas  spelande  resulterade i pro-socialt  beteende utanför spelen så väl som i. 

Däremot så kan resultatet av den här studien bekräfta effekten det sociala har på 

välbefinnandet som också ses i relation till undersökningen gjord av Sonnentag (2001). 

Precis som deltagarna i Sonnentags (2001) studie upplevde även respondenterna i den  
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här studien att det kändes bra och kul att vara social med sina vänner. Dock saknas det  

tillräckligt med material i den här studien för att kunna avgöra om det välbefinnande som  

respondenterna upplevde var situationellt eller långvarigt välbefinnande. En ytterligare  

faktor som kan kopplas till tidigare forskning är respondenternas val att spela ihop med 

vänner och familjemedlemmar som bekräftar de resultat Cole och Griffit (2007)  

fann angående vilka spelare spelar med mest. De fann att de människor som spelarna var 

som mest bekväma med var familjmedlemmar och goda vänner. Dessutom kunde 

studiens resultat bekräfta det som Nagygyörgy et al. (2013) kom fram till angående att 

den sociala aspekten var den främsta anledningen till intresset för MMORPG-spel. 

Slutligen bekräftade dessutom studiens resultat Martinsson och Nyströms  (2007)  

resultat  i  att  kommunikation  och  gemenskap  var  de  främsta faktorerna till att 

spelarnas aktivitet inom MMORPG-spel. 
 
7.2 Slutsatser 
Den existerande oroligheten för att spelande kan vara skadligt för unga män är inget 

som skall gå obemärkt. Välbefinnandet och hälsan för alla människor är någonting som 

skall tas på allra största allvar. Det den här studien kan bidra till i relation till det här 

ändamålet för samhället är att studien bekräftar att deltagande respondenter genom sina 

upplevelser gjort klart att deras sociala välbefinnande och känsla av gemenskap kan 

uppnås i den virtuella världen av MMORPG. 

Den första forskningsfrågan löd: ”Hur är unga mäns upplevelser av socialt 

välbefinnande i MMORPG-spel?” Resultatet påvisade att alla deltagarna har upplevt 

grundbegreppen social integration, social acceptans, socialt bidrag, socialt 

förverkligande och socialt sammanhang av socialt välbefinnande på ett eller annat sätt 

genom att vara aktiva socialt i MMORPG-spelen. Detta är något som inte nödvändigtvis 

relaterar till alla andra definitioner angående välbefinnande som subjektivt 

välbefinnande (Diener, 1984; Ryan & Deci, 2001; Keyes et al., 2002) eller psykologiskt 

välbefinnande (Keyes et al., 2002) men säkerligen Kazemis (2009) definition av socialt 

välbefinnande. 

Den andra forskningsfrågan löd: ”Hur är unga mäns upplevelser av gemenskap 

med de övriga MMORPG-spelarna? Resultatet visade att gemenskapen existerar nästan 

varje gång som respondenterna loggar in på sina spelkonton och är något som de  
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värdesätter stort. Framförallt för att den tillgodoser dem med de två grundläggande 

principer gällande gemenskap: att känna sig accepterar och att spela i en miljö som ger 

dem möjligheten att diskutera, dela med sig av sina idéer och utvecklas. 

 
7.3 Egna reflektioner 
Omständigheter som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna kan både relateras till hur 

intervjun gjordes och de frågor som ställdes. Eftersom att studien gjordes över datorn 

där ingen visuell kontakt eller känsla av fysisk närvaro var möjlig förutom respondentens 

röst så väl som min kan det har resulterat i att respondenterna inte alltid kände sig fullt 

villiga att vara öppna. Hade intervjun gjorts i person hade möjligtvis en större 

uppfattning av trygghet uppstått potentiellt resulterande i att respondenterna kanske hade 

vågat yttra sig mer utförligt. Däremot var en positiv faktor att alla deltagare var 

samarbetsvilliga och gjorde det möjligt på egen hand att se till att intervjuerna kunde 

genomföras utan några överraskande på deras sida av datorskärmen. Dessutom gjorde 

den här intervjun med tekniskt stöd det enkelt att kunna komma i kontakt med alla 

deltagande trots den långa distansen mellan respondent och intervjuare. För framtida 

studier rekommenderas att inkludera mer deltagare för att möjligtvis få fram fler 

gemensamma upplevelser hos respondenterna. Det skulle också vara bra om det gick att 

förhindra risken att deltagarna distraherar sig själva med datorn genom vilket de 

intervjuas. Därefter skulle man kunna bredda variationen hos respondenterna till att 

inkludera både män och kvinnor för att i framtiden få en bredare förståelse för hur 

potentiellt socialt välbefinnande upplevs hos både män och kvinnor i MMORPG-spel. 
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Bilaga 1 
Bakgrundsfrågor 

 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du spelat MMORPG-spel? 
Vilka spel har du spelat? 

 
Huvudfrågor 

 
Medlemskap 

 
Hur känner du att relationen är mellan dig och dem andra i spelet? 
Upplevs det positivt/negativa? 
Om du inte relaterar till dem andra, varför? 
Hur upplever du det när du önskar att utrycka något för dem andra? 
Varför känner du det på så vis? 
Kan du ge exempel i hur du har upplevt det här?  

 
Acceptans 

 
Hur känner du att du blir bemött av andra i spelen när ni skall samarbeta mot ett 
gemensamt mål? 
Skiljer människors bemötande till dig åt från spelare till spelare? 
Om dem gör det, varför? 

 
Handling 

 
Vad motiverar dig till att prestera i spelen? 
Hur reagerar de andra i spelet på dina prestationer? 
Om de inte gör det, vad tror du är anledningen? 
Vad tjänar du på att spela i de här spelen? 

Förverkligande 

Hur utvecklar du dina förmågor i spelet? 
Om inte, varför? 

 
Socialt sammanhang 

 
Hur pass känner du att du förstår dig på spelet och spelarna? 
Vad anser du vara meningen i spelet? 

 
Genus 

 
Hur upplever du att spelen presenterar män och kvinnor? 
Hur har du upplevt spelares attityder gentemot könsroller/stereotyper? 

Avslutsfrågor 

Finns det något mer du vill tillägga? 
Känner du att du har fått säga du önskat? 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 2 
Informationsbrev 

 
 
 
 

Hej! 
 

Jag heter Oskar och är en student på det Socialpsykologiska programmet som för tillfället 
skriver mitt examensarbete. Jag letar efter deltagare till min kvalitativa intervjustudie. 

 
Ämnet som studien handlar om är välbefinnande i MMORPG-spel och jag vill få kontakt med er 
män mellan åldrarna 18 till 25 år som spelar eller har spelat MMORPG-spel för att fråga om era 
personliga upplevelser. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och intervjuerna beräknas att vara mellan 45 – 60 minuter 
beroende på flödet av samtalet. Med ert samtycke så kommer intervjun spelas in och önskar ni 
inte att samtalet spelas in så för jag istället anteckningar på vad som sägs. Det som ni säger 
under intervjun kommer enbart användas av mig i utförandet av examensarbetet och era 
identiteter kommer vara strikt konfidentiella. Självklart får ni avbryta samtalet när ni än så 
önskar och ni behöver inte svara på alla frågor. 

 
Intervjuerna planeras att äga rum under veckorna 17 – 18 och önskar ni att ställa upp tveka 
inte med att ta kontakt med mig antingen via e-postadressen eller också telefonnumret nedan. 
Utefter er bekvämlighet så anpassar jag gärna utförandet av intervjun för er skull. Vid kontakt 
berätta gärna vilka tider eller datum som passar under de angivna veckorna så kommer jag 
informera er allesammans om era individuella datum och tid för intervju. 

 

 
 
 

Tack för er medverkan 
 

Oskar Liljegren 
Tel: 0738204017, email:  b12oskli@student.his.se 
Socialpsykologiska programmet, Högskolan i Skövde 

Handledare: 

Dr. Lika Rodin 
Institutionen för Teknik och Samhälle 
Högskolan i Skövde 
541 28 Skövde 
Tel: 0500 – 448242,   email: lika.rodin@his.se 
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