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Abstract 
We have chosen to focus this paper on the importance of game-components in the MMORPG-game 

World of Warcraft, in order to discover which of them who are the most important and create the 

biggest motivation to play the game for the players of World of Warcraft. We made this  

investigation because we wanted to find out more about the specific reasons about what people 

think is especially great with World of Warcraft and makes them want to play it for hour after hour. 

By doing this we wanted to find out what it is that is so appreciated with this game. But this is a big 

area and it has therefore been difficult to find a way to satisfy and make those who have answered 

on our survey to feel that the game-component they enjoy most has been a part of our questions. 

 

To solve this problem we did a survey that included 200 persons and two interviews. When both the 

survey and the interviews had been completed, the result was being compared against each other 

and together to see if there was any difference between them or if they had any similarity to the 

attraction and motivation. This comparison was done with two theories and one model there was 

made for game designing. After going through the result we managed to find out that there isn’t a 

big difference between what attracts and what motivates a player. 

 

Our methods showed that most of the players in World of Warcraft play the game to maintain their 

social network that they have built up for some time. This reason was both the strongest attraction 

and the most important motivation to play the game. The konwledge we gained from our studie 

could be used by the game-creators to see which components that is of certain interest of the player. 

By this the creators (in this case Blizzard) could focus on making these components even better and 

making the player appreciate the game more. 

 

Keyword: World of Warcraft, Game-component, Player types, Motivation, Attraction 
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Uppsatsens disposition 

Nedan kommer vi att presentera alla delar av denna rapport och dess innehåll, kapitel för kapitel. 

Kapitel 1 inriktar sig på att först innehålla en inledning till vårt undersökningsämne. Sedan kommer 

vi också presentera syftet med undersökningen, där vi tar upp varför vi vill undersöka det vi har 

undersökt, samt så finns här även vår frågeställning. Det kommer även att finnas med avgränsningar 

till rapporten i det här kapitlet. 

 

I det efterkommande kapitlet tas upp bakgrunden till vår undersökning upp, men också bakgrunden 

till MMORPG-spelet World of Warcraft, samt vad en spelkomponent är.  

 

Kapitel 3 behandlar de olika teorierna som använts till rapporten. Vi tar här upp de teorier och 

modeller som vi har valt att använda oss av till vår undersökning. Det kommer också att finnas en 

djupare insyn till tidigare forskning inom undersökningsområdet, där vi tar upp ett flertal 

rapporter/litteratur som vi anser är viktiga för detta, specifika område. Därefter kommer vi att 

framställa forskning som har bedrivits för några år sedan som vi anser vara relevant för oss.  

Vi kommer också att ta upp vad syftet med dessa forskningsområden är, eller rättare sagt, vad vi 

anser vara det viktigaste som forskarna till slut kom fram till. 

 

I kapitel 4 går vi igenom våra metoder. Vilka vi har valt att använda, varför vi har valt dem, samt 

hur de har utförts. Med andra ord en beskrivning på varför vi anser att metoderna har passat bäst för 

just vår undersökning. Därefter i kapitel 5, presenterar vi våra resultat från datainsamlingen.  

De punkter som vi anser är viktigast är de som kommer att tas upp här. Detta gäller för båda våra 

metoder som vi har valt att utföra. Sedan i kapitel 6 behandlar vi våra tolkningar och analyserar de 

data som vi samlat in, för att sedan kunna sammanställa resultatet. Där kommer vi att väga vår data 

mot våra egna teorier och se om dessa teorier är trovärdiga och om de teorier som vi har valt att 

använda oss av, har likheter med våra egna resultat.  

 

Kapitel 7 innehåller en djupare diskussion, där vi att jämför den data vi samlat in mot vad vi hade 

för förväntningar och teorier från början, samt föra en diskussion om de teorier vi har valt att 

använda oss av från tidigare och aktuell forskning. Det vi vill se här, är alltså om våra resultat på 

något sätt passar in på dessa teorier som vi har valt att ta stöd från. Slutligen kommer vi att 

presentera våra slutsatser i kapitel 8.  

 

Det sista som tas upp i den här rapporten är en begreppsförklaring som ligger som en bilaga där det 

går att finna förklaring på begrepp och termer som används inom World of Warcraft.  
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1. Introduktion 

Spel är idag något som sysselsätter många personer på olika sätt, då inkluderas både de som skapar 

spelet och de som köper det. Det finns idag väldigt många genrer som spel kan kategoriseras under. 

Allt från olika typer av rollspel, olika idrottsspel till att det kan handla om olika strategispel.  

Varje genre har dock olika påverkan på spelare beroende på spelets möjligheter. Det menas med att 

en del spel kan ha en kort story medan andra kan pågå under flera år. Vad är det då som gör att en 

person fastnar för ett specifikt spel? Kan det bero på personens intresse eller kan det handla om 

vilka komponenter som det finns i ett spel?  

 

Vi har valt att undersöka spelet World of Warcraft (WoW) och hur spelkomponenter påverkar 

spelarna. En bakomliggande anledning till detta är för att vi båda är intresserade av spel och ser 

detta som en möjlighet till att kunna fördjupa oss i vilka spelkomponenter det är som gör att en 

spelare vill stanna kvar i spelet och spendera flera timmar framför sin dator. Vi har därför valt att 

utföra en vidare och större undersökning baserad på en tidigare pilotstudie, där vi ville få svar på 

följande frågeställning: 

 

Vad har MMORPG-spelet World of Warcraft för betydelse hos sina användare? 

 

Det kom upp att World of Warcraft är, som vår intervjuperson från pilotstudien uttryckte sig “mer 

än bara ett spel”. Det var ett sätt för honom att underhålla sig själv på under dagarna och det var via 

spelet som han ”umgicks” med vänner online. Vi vill därför undersöka hur detta kommer sig.  

Vi fick också intressanta svar som gjorde att vi ville utveckla detta till en större undersökning: 

“Ta ut min ilska på mobs” 

 

Som kom från följande fråga: 

 

“Vad är det som gör att du fortsätter/fortsatte att spela?” 

 

Båda dessa svar är exempel på hur spelet, eller i detta fall, spelkomponenterna i spelet påverkar 

spelarna på olika sätt. Vår teori är att WoW har en stor betydelse hos sina användare och att dess 

spelkomponenter påverkar användarna och vi vill nu veta varför och på vilket sätt.  

 

Därför vill vi belysa och få fram vilka spelkomponenter det är som gör WoW underhållande för 

spelaren och samtidigt får en individ att vilja fortsätta spela. Med spelkomponent menar vi en del i 

spelet som tillåter användaren att utföra saker. Det kan vara allt från en chattbox till att ha 

möjligheten att förbättra sin karaktär (se mer under 2.1 Vad är en spelkomponent?). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi har i denna uppsats valt att undersöka spelkomponenter med mål att försöka identifiera de som 

sticker ut allra mest i MMORPG-spelet World of Warcraft (WoW). Framför allt vill vi ta reda på 

vilka spelkomponenter det är som är “störst” och “viktigast” för en WoW-spelare, men också vilka 

det är som främst attraherar spelarna och motiverar dem till att fortsätta spela. WoW är ett väldigt 

populärt spel som har lyckats locka till sig en enorm målgrupp och även lyckats hålla dem kvar och 

vi vill därför veta hur detta kommer sig. Vi vill alltså ta reda på vilka spelkomponenter det är som 

spelaren själv anser vara de som gör WoW till ett bra och underhållande spel. 

 

Förutom undersökningen av de mest attraherande spelkomponenterna i WoW, har vi också valt att 
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studera två “underfrågor” som presenteras längre ner i texten. Dessa frågor tillhör vårt syfte med 

undersökningen och berör om spelkomponenterna i World of Warcraft skapar någon djupare 

betydelse hos spelarna eller inte och i sådana fall om WoW kan ses på som mer än “bara” ett spel. 

 

Syftet med vår underfråga uppkom vid en intervju i vår pilotundersökning och vi vill därför se om 

det finns fler individer som anser att World of Warcraft är mer än bara ett spel för dem. Att de 

istället kan se det som en del av deras vardag eller om de t.ex. har fortsatt att spela för att de vill 

upprätthålla den sociala gemenskapen som de har byggt upp inom spelet, vilket vi också kommer att 

nämna längre ner i texten. Med andra ord, om spelet har skapat någon betydelse för spelarna.  

 

Vår huvudsakliga frågeställning är: 

Vilka spelkomponenter i World of Warcraft är det som attraherar spelarna mest och som motiverar 

dem till att spela spelet? 

 

Våra två underfrågor är: 

Har din vardag förändrats sedan du började spela World of Warcraft? 

 

På vilket sätt har World of Warcraft skapat en mening för dig? 

 

1.2 Avgränsning 

Anledningen till att vi har valt att avgränsa oss till just World of Warcraft, är att det är ett spel som 

har funnits på marknaden i flera år och som vi känner oss intresserade av att undersöka. Då spelet 

har funnits med så pass länge och med tanke på hur många som spelar det, så anser vi att det är ett 

bra exempel på ett spel som innehåller välutvecklade spelkomponenter som är skapade för att kunna 

engagera och underhålla de som spelar. Genom att avgränsa oss till endast ett spel, kan vi nå en 

målgrupp som är välanpassad till vår undersökning. Detta är vår största fördel med avgränsningen 

som tillåter oss att styra undersökning mot den målgrupp som vi anser vara mest lämpad.  

 

Vi har dock stått i ett vägskäl i hur stor avgränsning vi ska göra. Vad vi menar är att området är 

väldigt stort och WoW har väldigt många användare. Frågan för oss har då varit om vi ska ta och 

förhålla oss till alla spelare eller om vi ska ta och inrikta oss på en viss del av spelarna, exempelvis 

de som har spelat WoW i två år eller mer. Detta är viktigt för oss, då det kommer att ge oss en 

inblick i vad både nybörjare och de erfarna spelarna tycker om World of Warcrafts 

spelkomponenter, samt ge oss en inblick i hur de har förändrats med tiden. Därmed innesluter vi 

också alla åldersgrupper och slipper då inrikta oss på en specifik åldersintervall, som t.ex. endast 

människor som är mellan 18-25 år gamla.  

 

Vi hoppas få en inblick i vad spelarna verkligen tycker om spelkomponenterna och vad det är som 

attraherar dem, samt om det finns någon spelkomponent som de saknar hos spelet.  
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2. Bakgrund 

Vårt mål är alltså att undersöka hur spelkomponenterna i WoW påverkar sina spelare till att vilja 

fortsätta spela spelet. Anledningen till att vi har valt att skriva om WoW från allra första början, 

beror på att vi båda är intresserade av olika sorters PC- och konsolspel och fattade intresse för 

World of Warcraft just på grund av dess popularitet och storlek.  

 

2.1 Vad är en Spelkomponent? 

Spelkomponent är ett ord som vi är medvetna om kan vara främmande för de flesta. För att på 

enklaste sätt förstå vad är en spelkomponent är, har vi därför valt att först och främst bryta ner ordet 

i två delar, nämligen spel och komponent. 

 

Spel är ett designat system där spelare kan ta del av ”onaturliga” konflikter, som är definierade av 

regler och som i sin tur resulterar i kvantifierbara utfall. Det finns många olika sorters spel som t.ex. 

kortspel, brädspel, datorspel, mobilspel, tv-spel etc.
1
 I denna undersökning kommer vi att fokusera 

på ett MMORPG-spel(se mer under 2.2 Vad är World of Warcraft?). 

 

Komponent är en beståndsdel av någonting större, t.ex. ett system.
2
 Det går t.ex. att jämföra 

komponenter med ingredienser till en maträtt. För att laga en fulländad och slutgiltig maträtt, 

behövs speciella ingredienser, precis som i spelvärlden. För att bygga upp en fulländad och 

slutgiltig spelvärld, behövs det speciella komponenter som tillsammans skapar denna unika plats 

och alla dess möjligheter.  

 

En spelkomponent är alltså objekt som utgör en spelvärld och inkluderar bl.a. spelkaraktärer eller 

skapare, spelytan, poäng/belöningssystemet och andra objekt som definieras som integrerade i 

spelsystemet.
3
 

 

Det går dock att se på spelkomponenter på två olika sätt, nämligen spelande komponenter och 

spelartefaktskomponenter. När vi pratar om spelkomponenter, så menar vi de ”spelande 

komponenterna” som berör de komponenter som spelaren använder sig av, i och under tiden som 

han/hon spelar. Vi vill alltså fokusera på spelkomponenterna som spelaren ser ur sin egen synvinkel.   

 

Richard Rouse III skriver i sin bok Game design theory & practice, att för att få till bra 

spelkomponenter måste skaparen tänka på vad spelaren vill ha och vad spelaren förväntar sig. 

Han menar att en spelare exempelvis vill ha sådant som utmaningar, få uppleva känslor och kunna 

utforska spelvärlden. Samtidigt förväntar han/hon sig att spelvärldens regler är lätta att förstå, att de 

inte ska behöva upprepa sig och göra om samma sak flera gånger och att spelaren ska få agera och 

inte stå och titta
4
. 

 

Till ett spel som World of Warcraft är det därför svårt att identifiera alla de komponenter som är 

viktigast för alla, eftersom det måste bli en subjektiv framtagning av oss. Det beror framför allt på, 

som vi tidigare nämnt, att spelet är väldigt stort och att det finns väldigt många spelare. Hur vi ser 

på spelets komponenter kan skilja sig markant från personer som verkligen är insatta i spelet ser på 

komponenterna. 

                                                 
1    Institute of Play, (2013), Game 

2    Nationalencyklopedin, (2012), sökord: komponent 

3    Institute of Play, (2013), Game component 

4   Rouse, Richard III, Game design theory & practice,  1-19 
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I ett spel som World of Warcraft kan det handla om allt ifrån att “raida” till att utföra uppdrag med 

sin karaktär. I denna undersökning kommer vi även att dela in spelkomponenterna i olika kategorier, 

där möjligheten att kunna kommunicera med andra spelare genom en chattbox kan ses som en 

social komponent och möjligheten att ta rollen som en fantasikaraktär, kan ses som en slags roll-

spelskomponent.  

 

2.2 Vad är World of Warcraft? 

World of Warcraft är ett MMORPG-spel (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) som 

låter sina användare utforska en virtuell värld med få gränser och äventyr som aldrig tar slut. Här 

kan allt inom magi och fantasy till samarbete inom sin allians existera. Allt för att göra användaren 

inkluderad i spelet. Ett av de främsta syftena med spelet är att göra sin karaktär så bra som möjligt 

för att kunna låsa upp nya uppdrag och uppnå nya mål
5
. 

 

Tillverkarna bakom spelet är företaget Blizzard Entertainment som släppte World of Warcraft för 

första gången på marknaden den 23:e november 2004 i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. 

Fyra månader senare, den 11:e februari 2005, hade spelet sin release i Europa. Under releasedagarna 

(alla länder inkluderade) såldes det totalt sett över 1 120 000 exemplar av spelet
6
. Sedan releasen så 

har Blizzard även släppt fyra stycken expansioner till World of Warcraft och under år 2010 hade 

WoW över 12 miljoner aktiva spelare
7
.  

 

 

                                                 

5  World of Warcraft, Beginner's guide  

6  Wowpedia, Timeline (World of Warcraft)  

7  WoWWiki, World of Warcraft 
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3. Teori & forskning 

3.1 Teorier och Modeller 

Nedan följer ett antal teorier och modeller som vi har valt att utgå från i vår undersökning för att ha 

något att stödja oss på, samt något som vi sedan kan jämföra med våra egna resultat. Vi kommer 

även att ta upp information om aktuell forskningsfront och tidigare forskning. 

 

3.1.1 Teori 1 - Cooperative work 

Enligt Schmidt uppstår Cooperative work när ett flertal personer behövs för att utföra en uppgift 

som en ensam individ inte klarar av. Dessa personer blir då lika beroende av uppdraget och måste 

därför samarbeta och integrera deras personliga aktiviteter och kunskaper för att klara av uppgiften. 

Cooperative work innebär alltså att flera personer samarbetar för att få en uppgift avklarad
8
.  

 

Schmidt menar också att relationerna inom cooperative work skapas på grund av begränsad 

kompetens hos ensamma individer. Uppgiften skulle därför inte gå att bli utförd av individen, eller 

det skulle ta längre tid och vara mindre effektiv på grund av den bristande kompetensen. Vi vill 

använda den här teorin för att visa att spelarna använder sig av vissa spelkomponenter för att kunna 

samarbeta i spelet, exempelvis i “raids” och “instances”.  

 

3.1.2 Teori 2 - Spelartyper 

I boken Designing Virtual Worlds, tar Bartle upp exempel på fyra olika spelartyper som han tog 

fram efter en debatt där diskussionsämnet i fokus var följande: Vad vill personer ha från MUDs? 

 

Förkortningen “MUD” har tre olika betydelser, Multi-User Dungeon, Multi-User Domain och 

Multi-User Dimension. En MUD är en onlinemiljö där flera spelare är inloggade samtidigt för 

interagera med varandra och med den virtuella de befinner sig i
9
. 

 

Alltså kan man säga att World of Warcraft är en slags MUD, då det är en online värld där spelare 

interagerar både med miljön och med varandra.  

 

De fyra olika spelartyperna som Bartle tar upp är följande: 

 

- Achievers: Du sätter upp ett mål för dig själv i spelet och fokuserar endast på detta mål tills du 

har uppnått det, (t.ex. att förbättra din karaktär, få speciell gear etc.). 

- Explores: Du försöker utforska och ta reda på så mycket som möjligt om spelets virtuella värld 

och dess gömda platser. 

- Socializers: Du föredrar spelets sociala aspekt och utnyttjar därför spelets möjligheter att kunna 

kommunicera med andra spelare. 

- Killers: Du föredrar att slåss mot andra spelare för att skapa bedrövelse och besegra dem. 

 

Eftersom spelatyperna definieras utifrån vad de tycker om att göra i spelet, är denna indelning 

intressant för oss när vi försöker ta reda på vilka spelkomponenter WoW-spelare attraheras av. 

                                                 

8  Schmidt, Kjeld, Modes and mechanisms of interaction in Cooperative work 

9  Zugg software, What is MUD? 
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Därför har en av våra enkätfrågor som syfte att kartlägga vilka spelartyper de olika respondenterna 

anser att de är. 

 

3.1.3 Vad vill en spelare ha? Game design theory & practice 

Game design theory & practice är en bok som är skriven av Richard Rouse III och som fokuserar 

sig på olika teoriaspekter av hur ett spel skapas. Boken innehåller allt ifrån brainstorming av en 

spelidé, spelets element, till hur man ska designa designverktyg i spelet. 

 

Det viktigaste som vi har fått med oss från den här boken är kapitel 1 - What players want. Det har 

gett oss en grund i våra frågor både till enkätundersökningen och till intervjun. Kapitlet handlar om 

vad spelare vill ha i ett spel samt vad de förväntar sig ska finnas med i spelet. Till exempel vill 

användaren ha utmaningar, men samtidigt förväntar de sig att de inte ska fastna i utmaningarna allt 

för länge, utan att de ska kunna gå vidare till en ny utmaning. 

 

Vi hoppas att detta ska kunna hjälpa oss att lättare se vad personer vill ha med i ett spel, vad de 

tycker är roligt, vad som motiverar dem till att spela, samt se vilka spelartyper de är. Boken kommer 

inte kunna ge oss exakt den tolkning som vi behöver för att få fram motivationer till att spela (där 

har vi istället valt att använda oss av Nick Yees forskning), men att det åtminstone ska kunna hjälpa 

oss att identifiera andra spelartyper som finns i World of Warcraft (som inte har nämnts i punkt 

3.1.2).
 10

 

 

3.2 Aktuell forskningsfront 

I dagens läge finns det ett projekt som är särskilt intressant för vår studie. Forskaren Nick Yee leder 

ett forskningsprojekt som kallas The Daedalus project. Projektet i sig handlade om MMO (Multi 

Massive Online)-spelare och pågick under fem års tid och var en kvantitativ undersökning.
11

.  

 

Under tiden som detta forskningsprojekt fortskred, lyckades Yee identifiera ett flertal viktiga 

faktorer som också speglade en spelares motivationer till att spela ett MMO-spel.  

Eftersom forskningsområdet som valdes var MMO, så innebar det att området var väldigt stort och 

krävde mycket tid för att undersöka, men här är det som Yee till slut kom fram till: 

 

“The most obvious appeal derives from the elements of achievement in these environments. They 

cater to players who enjoy accumulating wealth, rare items and tangible power. The other main 

appeal derives from the ability to chat, make friends and affiliate with larger social groups such as 

guilds. Many players also find appeal in becoming immersed in a fantasy world and becoming part 

of a story that is being told. Also, certain players enjoy competing with other players or even 

annoying and manipulating them through devious means. And finally, some players are fascinated 

with the mechanics and geography of the world. For them, the satisfaction comes from unraveling 

the game. 

 

MMORPGs are seductive because they have hooks for many different kinds of people and appeal to 

them through different means. To a certain extent, we can understand MMORPGs as environments 

where people are playing a different game side by side. But MMORPGs are dynamic worlds 

because of this diversity of motivations and because players are ultimately playing the same game.  

 

                                                 
10 Rouse, Richard III, Game design theory and practice, 1-19 

11  Yee Nick, Welcome to the Daedalus Gateway  
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Adventures, alliances and betrayals emerge as players collaborate to achieve very different 

goals.”
12

   

 

Med andra ord, de viktigaste motivationerna till att människor spelar ett MMO-spel (enligt Yee) är 

för att de vill uppnå något, de vill chatta med andra spelare, få nya vänner och bli involverade till 

större sociala grupper som t.ex. en guild. Det går att också att inkludera tävling som en motivation, 

eftersom det finns individer som spelar bara för att vinna.  

 

Det som Yee har forskat om och kommit fram till, går att relatera till Bartles undersökning om 

spelartyper, där man kan se flera likheter mellan deras forskning. Den största motivationen till att 

spela som Yee hittat är “The most obvious appeal derives from the elements of achievement in these 

environments.“
13

 vilket i sig kan kopplas till spelartypen achievers som Bartle tagit fram. Även de 

andra av Bartles spelartyperna explorers, socializers och killers går att relatera till Yees forskning. 

Dock ska det tilläggas att de spelartyper som Yee har tagit fram är utformade efter den kvantitativa 

undersökningen av World of Warcraft som han har utfört.   

 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Cooperative work 

Vi har också, som vi tidigare nämnt, valt att använda oss av Kjeld Schmidts artikel Modes and 

Mechanisms of Interaction in Cooperative Work - Outline of a Conceptual Framework och framför 

allt av kapitlet som fokuserar på just “Cooperative work”. 

 

“Generally speaking, cooperative work relations are formed because of the limited capabilities 

of single human individuals, that is, because the work could not be accomplished 

otherwise, or at least could not be accomplished as quickly, as efficiently, as 

well, etc., if it was to be done on an individual basis.”
14

 

 

Detta citat kopplar vi snabbt till vårt ämne som kommer beröra spelet World of Warcraft, ett spel 

där just samarbete är ett av huvudmålen. Vi anser att citatet är viktigt att ta med för att det belyser 

att samarbete är något som underlättar i verkliga livet men också i spel, då det i t.ex. WoW tillåter 

spelarna att komma längre i spelet. Schmidt förklarar att samarbete skapas på grund av begränsade 

kunskaper hos en ensam individ och att samarbete då blir en nödvändighet för att få en viss sak 

gjord. Exempelvis kan man spela med andra spelare och i vissa fall är det till och med en 

nödvändighet för att kunna genomföra t.ex. ett “uppdrag” eller en “raid” (en situation där 5-25 

spelare samarbetar för att bekämpa en boss som är för svår att besegra på egen hand). Vi känner 

därför att Schmidts artikel kan fördjupa vår förståelse just för hur samarbete inom HCI (Human-

Computer Interaction) kan se ut och i detta fall, hur det ser ut just i WoW.  

 

Att få förståelse för samarbetet mellan spelare inom World of Warcraft, kommer också kunna ge oss 

en insikt för hur spelarna agerar, samt hur de beter sig med andra spelare och samtidigt ge oss en 

inblick i hur det sociala umgänget ser ut i spelet bland olika sociala grupper/nätverk. Denna insikt är 

något som vi senare kan bygga våra frågor till de båda metoderna som vi har tänkt använda oss av 

(enkät och intervju). 

                                                 

12  Yee Nick, Motivations of Play in MMORPGs  

13 Ibid. 

14  Schmidt, Kjeld, Modes and mechanisms of interaction in Cooperative work, 8 
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En tidigare forskning som har utförts och behandlar både ämnet och artikeln som vi har valt att 

fördjupa oss i är skriven av Lee M. Sherlocks. Artikeln i sig heter When Social Networking Meets 

Online Games: The Activity System of Grouping in World of Warcraft, och den tar bland annat upp 

en teori om hur stor påverkan gruppbildning (skapa ett “lag” och samarbete med andra spelare) 

mellan olika spelare har på den sociala aspekten i WoW. Författaren anser t.ex. att gruppbildning 

spelar en viktig roll för hur spelarna konverserar med varandra i spelet hur deras nätverk ser ut i 

spelet och även att det fungerar som en avgörande faktor av vilka människor man sedan väljer att ha 

som personliga kontakter i World of Warcrafts virtuella värld
15

.  

 

Vi anser att detta är relevant för vår uppsats eftersom det behandlar en punkt som går att relatera till 

spelkomponenter. Denna komponent bygger på hur den sociala aspekten (chatten) används när ett 

flertal spelare går ihop och “raidar”. Vi ser detta som relevant eftersom att det har ett stort 

inflytande på hur gruppbildning har påverkat den sociala aspekten och framför allt hur spelarna 

utnyttjar de sociala spelkomponenterna för att kommunicera och hjälpa varandra för att klara av 

“raiden”.  

 

3.3.2 Why do you play WoW?  

I artikeln Why do you play World of Warcraft? An in-depth exploration of self-reported 

motivations to play online and in-game behaviours in the virtual world of Azeroth, undersöker 

Billieuxa, Van der Lindenb, Achabc, Khazaalc, Paraskevopoulosb, Zullinoc och Thorens relationen 

mellan vad en WoW-spelare förväntar sig av spelet och hur de faktiskt beter sig i spelet. De utför en 

enkätundersökning där fler än 1000 personer över 18 år deltar. De använder sig av en så kallad 

Motivation to Play in Online Games Questionnaire (MPOGQ), för att ta reda på vilka motivationer 

en spelare har när de spelar WoW.  

 

Följande huvudmotivationer lades fram:  

- Advancement (Framåtskridande): Viljan att få mer styrka och göra flera framsteg snabbt i spelet.  

- Mechanics (Mekanik): Intresset av att analysera de underliggande reglerna och systemet i spelet, 

med mål att göra karaktärens prestation optimal.  

- Competition (Utmaning): Viljan att utmana andra spelare. 

- Socialising (Socialt): Intresset att hjälpa och chatta med andra spelare. 

- Relationship (Relation): Viljan att skapa meningsfulla relationer med andra spelare. 

- Teamwork (Lagarbete): Att erhålla tillfredsställelse från att vara en del av en grupp 

- Discovery (Upptäckt): Viljan att upptäcka och känna till spelelement eller platser som de flesta 

spelare inte känner till.  

- Role-play (Roll-spel): Strävan efter att skapa en karaktär med bakgrundshistoria och viljan att 

interagera med andra spelare för att lära sig deras bakgrundshistoria.  

- Customisation (Skräddarsy): Intresset att skräddarsy och designa karaktärens utseende. 

- Escapism (Verklighetsflykt): Strävan efter att använda onlinemiljön för att slippa tänka på 

problem man har i verkliga livet. 

 

De tar också upp olika exempel på spelbeteende och utgår från de olika achievements 

“mål/belöningarna”, man kan få och uppnå i WoW. Dessa beteenden speglar i sin tur 

huvudmotivationerna hos en spelare: 

 

                                                 

15 Sherlock, Lee M. When Social Networking Meets Online Games: The Activity System of Grouping in World of 

Warcraft 
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1. Quest achievements (Belöningar från Quests): Uppnås genom att avklara olika Quests och 

påverkar t.ex. huvudmotivationen “advancement”  

2.Exploration achievements (Belöningar från att utforska): Uppnås genom att utforska olika delar 

av spelvärlden. Ju mer man utforskar, desto bättre achievements får man. 

3. Player versus Player achievements (Belöningar från PvP): Uppnås genom att slåss mot andra 

spelare i Arena eller battlegrounds.  

4. Dungeons and Raids achievements (Belöningar från avklarade Dungeons och raids): Uppnås 

genom att genomföra Dungeons och raids.  

5. Miscellaneous achievements (Belöningar från andra achievements): Detta kan t.ex. vara att 

samla på olika saker som ovanliga pets (djur som man kan tämja), eller t.ex. en achievement man 

uppnår genom att falla från en hög höjd etc. 

 

I artikeln tar författarna även upp att beteendet skiljer sig hos spelarna beroende på vilken slags 

server de väljer att spela på. De menar på att spelare som väljer att spela på en PvE-server fokuserar 

mer på att göra framsteg i spelet genom att avklara olika Quests, lösa problem eller slåss mot 

monster, till skillnad från spelare som väljer att spela på en PvP-server där fokus ligger på att slåss 

mot andra spelare istället för att göra framsteg i själva spelet.  

 

Både huvudmotivationerna som en spelare har i WoW, samt de olika spelbeteenden som författarna 

har kommit fram till i denna undersökning, känner vi att vi kan ha nytta av i vår egen undersökning, 

då det ger oss något att fundera över och samtidigt något som vi kan jämföra våra egna  

resultat mot
16

.   

 

 

                                                 
16  Billieux, Joel, Van der Linden, Martial, Achab, Sophia, Why do you play World of Warcraft? An in-depth 

exploration of self-reported motivations to play online and in-game behaviours in the virtual world of Azeroth 
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4. Metod 

4.1 Val av metoder 

De två metoderna som vi har använt oss av var intervju och enkät. Detta för att vi ansåg att vi skulle 

kunna få ut mycket information genom metoderna mot vår frågeställning. En enkät har vi framför 

allt valt att utföra för att kunna ge oss själva en djupare grund till uppbyggnaden av våra 

intervjufrågor. Genom att bygga upp våra frågor från enkäten, kan vi få veta mer om vad det är vi 

eftersöker i vår undersökning. En enkät hjälper oss att starta tankegångarna hos våra respondenter 

vad gäller både deras eget spelande och även spelkomponenterna i WoW, vilket är precis vad vi 

behöver för att kunna besvara vår frågeställning. Att utföra en kvantitativ studie ger oss också en 

överblick på om spelarna har något gemensamt vad gäller spelet, t.ex. om de har några speciella 

spelvanor eller om det är något särskilt i spelet som de tycker om eller inte. 

 

Vi har även valt att utföra intervjuer som en mer kvalitativ studie, då vi vet att vi från dessa har 

större chans att få djupare och mer förklarande svar än vad vi kan få från enkäten. Detta gör också 

att vi själva har möjlighet att skapa djupare förståelse för både spelet och hur det påverkar spelaren. 

Vi kommer endast att intervjua personer som är kunniga inom spelet, alltså personer som har spelat 

WoW under en längre tid och förstår spelets innebörd och språk. Dock anser vi att spelaren inte 

behöver vara aktiv i spelet i nutid. Vi tror och hoppas att intervjuer kommer hjälpa oss att se vad 

som anses vara allra viktigast med spelet enligt dess spelare och förhoppnings kan responsen även 

fungera som en djupare förklaring av enkätresultaten och leda oss närmare mot ett svar på vår 

frågeställning.  

 

4.2 Enkät- och intervjufrågor 

Vad gäller åldersindelningen för enkäten, så har vi tänkt på följande vis. Vår undersökning är inte 

alls relaterad till hur gammal en individ är, utan vi vill försöka få in allas åsikter och vi har därför 

bestämt att åldern inte är det som kommer att ligga i fokus.  

 

När vi skapade enkäten valde vi att använda enkätverktyget Addpoll. Vi valde Addpoll för att vi 

ansåg att det var verktyget som skulle fungera bäst för vårt syfte, då vi har tidigare erfarenhet av 

det. När enkäten väl var skapad genomfördes två “testrundor” hos våra bekanta som vi vet 

spelar/har spelat World of Warcraft. Detta gjorde vi för att se till att frågorna var lätta att förstå och 

att även de som inte spelar WoW skulle förstå vad vi menade, rent språkmässigt. Vi fick feedback 

på några av frågorna och svarsalternativen som vi tog till oss och sedan formulerade om till den 

slutliga versionen av enkäten. 

 

Till våra intervjuer har vi först och främst fokuserat på att hitta personer som har erfarenhet av 

spelet och som har spelat World of Warcraft i ett antal år. Detta för att vi då kan få deras inblick i 

vilka spelkomponenter som de anser är viktigast för sin egen spelupplevelse. Genom att använda 

intervjupersoner med mer erfarenhet kan vi också få veta om World of Warcraft har blivit något mer 

än “bara ett spel”. Vi kan då få veta vad det är som är drivande i spelet och kanske kunna få en 

inblick i hur spelarna tycker att spelet har utvecklats och eventuellt få fram andra spelkomponenter 

som utvecklats som inte fanns med från början.  
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Med det menar vi att vi hoppas att respondenterna kan ta upp exempel på spelkomponenter som 

kanske inte finns kvar i spelet längre, eller spelkomponenter som har kommit till i spelet under 

senare år. Ett exempel på en ny spelkomponent som har tillkommit i spelet är “Valor points” och då 

kan vi få höra respondenternas åsikter om t.ex. denna komponent
17

.  

 

Vi valde att ta med 25 frågor till intervjun som skulle hjälpa oss att få fördjupade svar till vår enkät. 

Vi utvecklade frågorna till intervjun utifrån de svar vi fick från respondenterna i enkät-

undersökningen. Med hjälp av detta kan vi stödja våra resultat som vi fick i enkäten och på så vis få 

en djupare förståelse i vilka spelkomponenter som är viktigast för spelarna. Samtidigt kan vi få en 

inblick i vad intervjupersonerna saknar och vad de tycker att Blizzard borde lägga till för att göra 

spelet bättre, i form av spelkomponenter som efterfrågas.  

 

4.3 Genomförande av metoder 

Den slutgiltiga enkäten som vi skapade och som våra respondenter fick svara på, hade totalt 14 

stycken frågor varav sex stycken av dessa, gick att lämna fria kommentarer på (för att kunna se 

frågorna, använd bilaga 2 - enkätfrågor). Vi valde att ha med fritextfrågor för både vår egen och för 

respondenternas skull, så att vi kunde få en chans att få en djupare förklaring till deras svar, men 

också ge respondenterna friheten att kunna skriva av sig om så önskades. Fem av frågorna i enkäten 

var också “flervalsfrågor”, vilket gjorde att respondenterna kunde välja fler än ett svarsalternativ. 

Resterande frågor var antingen öppna frågor eller frågor där det bara gick att välja ett 

svarsalternativ. Flervalsfrågorna var de frågor som handlade om och berörde de olika 

spelkomponenterna i spelet, då vi är väl medvetna om att det finns fler spelkomponenter än vi själva 

kan komma på i World of Warcraft och framför allt så är chansen stor att en spelare tycker om och 

föredrar mer än bara en specifik spelkomponent.  

 

Enkäten är, som vi tidigare har nämnt, den del av datainsamlingen som kommer att gå ut först till 

respondenterna och vi valde att skicka ut den på forumet Fragbite som är en av Nordens största 

webbplatser om datorspel. Även om fokus ligger på onlinespelet Counter-strike, så finns det också 

en speciell del som rör just World of Warcraft på webbplatsen och vi valde därför att lägga ut vår 

enkät där. Det var för oss ett givet val att publicera enkäten på Fragbites forum, eftersom det är ett 

stort spelcommunity och vi ville nå ut till många spelintresserade personer på ett snabbt och enkelt 

vis. Enkäten sattes inte till någon tidsgräns, utan vi valde istället att sätta en begränsning på hur 

många individer som kunde svara på den. Länken till vår enkätundersökning slutade att fungera 

efter att 200 personer hade svarat. Detta för att vi skulle kunna begränsa datainsamlingen till att inte 

bli hur stor som helst. Enkäten lades även ut på Facebook, men då spridningen inte fick någon 

direkt fart, valde vi att lägga ut den på Fragbite istället, vilket visade sig vara ett bra drag från oss. 

 

Det finns även ytterligare en tanke med att stänga enkäten vid 200 personer. Fragbites forum tillåter 

även de som inte är medlemmar att läsa forumtrådar och i vårt fall se både inlägget och länken till 

enkäten. Vi kan därför inte garantera att alla som svarar på enkäten är personer som spelar/har spelat 

World of Warcraft, men vi har valt att kompensera detta genom att ta in fler svar till vår under-

sökning och på så sätt öka chansen till att de som faktiskt har spelat, eller spelar WoW just nu, 

svarar på enkäten. Totalt tog det cirka 29 timmar för oss att få ihop de 200 svar som krävdes  

till undersökningen. 

 

                                                 

17  Altered Gamer, What are Valor Points in WoW?  
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4.3.1 Intervju 1 

Vår första intervju utfördes med en 34-årig man som har lång erfarenhet av World of Warcraft.  

Det vill säga att personen i fråga har varit med i spelet länge och har prövat på det mesta som spelet 

har ett erbjuda, bland annat har han varit i toppen med sin guild, varit en duktig Arenaspelare och 

haft ingående diskussioner med sina medspelare om bland annat spelkomponenter. Intervjun i sig 

valdes att utföras i Södertörn högskolas bibliotek, i ett grupprum. Detta för att kunna få lugn miljö 

där vi kunde få prata med intervjupersonen ifred och där vi kunde uppfatta vad som sades. 

Intervjun spelades in med respondentens godkännande och tog cirka en timme att utföra.  

 

4.3.2 Intervju 2 

Även vår andra intervju genomfördes tillsammans med en väldigt World of Warcraft erfaren man, 

som var 29 år. Denna respondent har spelat WoW sedan 2005 och därför upplevt de olika 

expansionerna, vilket innebär att han har upplevt och provat på spelkomponenter som Blizzard har 

lagt till och även tagit bort i spelet. Vår intervjuperson har varit guildleader och spenderat mycket 

tid framför spelet genom åren och vet därför vad det innebär att samarbeta med andra, ligga på topp 

och hur spelet på ett sätt blir en del av vardagen. 

 

Intervjun utfördes hemma hos respondenten en eftermiddag. Det var en lugn miljö och det fanns 

inget som störde. Intervjun spelades in med respondentens godkännande och den pågick under cirka 

40 minuter.  

 

4.4 Metodkritik 

Enkäten utfördes till en början med två testrundor där vi totalt fick in svar ifrån cirka tio personer.  

I efterhand kan vi se att enkäten och framför allt fråga två skulle ha testkörts ännu en gång.  

Det finns på den här frågan ett svarsalternativ som vi anser passar in nu i efterhand, nämligen  

“jag provade betaversionen”. Detta var ett alternativ som ett flertal respondenter skrev i 

kommentarsfältet, som var deras anledning till att de började spela WoW och som vi möjligen borde 

ha haft med.  

 

Vidare anser vi att de svarsalternativ till fråga fem, sex, sju och åtta i enkäten är något som vi står 

för. Dessa alternativ är en generalisering som vi tror är viktiga för spelarna. Att kunna plocka in alla 

spelkomponenter som finns i World of Warcraft är väldigt svårt och väldigt komplext och att 

framför allt kunna välja ut de komponenter som är särskilt viktiga för varje enskild individ är något 

som är komplicerat att göra. Vi valde därför att göra en generalisering av de olika 

spelkomponenterna som finns i spelet som t.ex. raids, en komponent som används av väldigt många 

spelare och som har utvecklats och idag också innehåller en annan spelkomponent LFR (Looking 

For Raids). Det ska inte uteslutas att det finns andra alternativ som vi kunde ha använt som svar på 

frågorna, men vi anser att det nu blev de svarsalternativ som var bäst lämpade för vår undersökning. 

 

Vidare så kan vi inte heller påvisa hur pålitliga respondenternas svar är på fråga åtta och nio. Detta 

för att det handlar om hur respondenterna tolkar ordet ”spelkomponent”. Vi hade kunnat underlätta 

för deltagarnas förståelse för vad en spelkomponent är genom att ge dem en kort förklaring av 

ordet. 
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5. Resultat av datainsamling 

5.1.1 Bortfall 

Totalt deltog 203 stycken respondenter i undersökningen. Efter att ha gått igenom alla svar, valde vi 

att plocka bort totalt tre stycken av de insamlade svaren av olika anledningar. Två av de insamlade 

svaren var opassande och högst oseriösa och otrevliga saker hade skrivits i kommentarsfälten.  

Vi kände därför att dessa två fick plockas bort. Anledningen till att vi tog bort det tredje insamlade 

svaret, berodde på att denna respondent inte hade utfört enkäten korrekt då denna inte hade svarat 

på alla frågor. Därför blev det ett bortfall på totalt tre stycken insamlade svar och det återstod då 

200 stycken som vi har använt oss av i undersökningen. 

 

5.1.2 Enkätresultat 

Som vi nämnt ovan, valde vi att ta med 200 av 203 stycken respondenters svar. Av dessa var det 60 

% som spelar World of Warcraft i aktuell tid och 80 stycken som hade spelat tidigare, men som inte 

är aktiva spelare idag. De flesta som deltog i enkäten svarade att de spelar/spelade WoW dagligen 

(73 %) och även att de började spela WoW när spelet först kom ut år 2004 (54.5%). De flesta av 

respondenterna svarade att de började spela WoW efter en rekommendation från en 

vän/syskon/bekant (74.5%). På frågan “Vad fick dig att börja spela World of Warcraft”, lämnade 

många respondenter liknande kommentarer och några av dessa var: 

 

“Polare tjatade” 

 

“Brorsan tipsa” 

 

Många kommenterade att de hade börjat spelat WoW på grund av en äldre bror som spelade, men 

flera skrev också att de hade följt Warcraft-serien från början, då det fanns spel som endast hette 

“Warcraft” innan World of Warcraft kom ut. Några av respondenterna skrev också att de hade testat 

spelet av en ren slump och att de sedan hade fastnat för det.  

 

“Hade tråkigt under ett jullov och bestämde mig för att testa, trodde aldrig att jag skulle fastna.” 

 

“Jag som liten har spelat samtliga spel i Warcraft-serien och därav var det ganska självklart att 

man skulle prova på WoW.” 

 

En av våra “större” frågor och som vi ansåg vara en av de viktigare frågorna i denna enkät var “Vad 

motiverar dig till att spela?”. Den här frågan gav oss en förståelse för vad olika spelare vill göra i 

spelet, samt varför de vill spela WoW från början och vad det är som lockar dem. Vilket i sin tur kan 

styra in oss på vilka spelkomponenter som spelaren eftersöker och känner sig motiverad av.  

Vidare kan vi via den här frågan koppla motivationen till frågan som kommer längre ner i enkäten 

om spelartyper. Denna fråga var en flervalsfråga och respondenterna kunde därför välja fler än ett 

svarsalternativ på denna fråga. De flesta respondenter svarade att det som motiverar dem till att 

spela är att spelet är underhållande (15.35 %), jag har vänner i spelet som jag vill interagera med 

(14.70%) och att spela och samarbeta med andra i t.ex. raids och dungeons (14.70%). Även på 

denna fråga gav vi respondenterna friheten att kommentera vad de ville.  

 

"Bekräftelsen. Så enkelt är det, jag blir motiverad av att spela pga. all den bekräftelse jag får. För 

nuvarande spelar jag i en guild som ligger rankad som top 10 i världen. Detta leder till att man ofta 
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blir igenkänd, får frågor och diverse glada ord från "fans". Det är inte bara rampljuset som är 

lockande, det finns även en applikation på nätet där du kan mäta dig mot andra. Worldoflogs.com, 

det denna applikation går ut på är enkelt, den samlar information från dina raids, dina boss kills 

och sedan jämför du din prestation med andra. Du kan bli rankad, beroende på hur bra du 

presterar. Ju högre DPS (googla om du inte förstår vad detta betyder) du gör, desto högre upp på 

listorna per boss hamnar du. Det blir en tävling utav de, eftersom att jag är så pass erfaren och 

spenderar mycket tid framför och simulerar min karaktär med diverse items så hamnar jag väldigt 

ofta högt på dessa listor, i många fall t.o.m som nummer ett. Detta är även en enorm bekräftelse - 

jag är duktig. Jag kan vara bland de bästa spelarna i världen på min grej." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vad motiverar dig till att spela? Procentantal 
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Frågor         Antal respondenter som svarade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vad motiverar dig till att spela? Frågor & antal respondenter 

 

Nästa fråga i enkäten var också en av våra viktigare frågor, nämligen “Vilka är dina huvudmål med 

spelet?”. Även detta var en flervalsfråga som tillät respondenterna att ge mer än ett svar. Frågan i 

sig var betydelsefull för oss, då responsen på denna kan leda oss in på vilka spelkomponenter som 

anses vara viktiga i spelet för spelaren. Svaren på frågan, känner vi också att vi kan koppla till 

föregående fråga om motivation, samtidigt som det kan ge oss en inblick i vilka olika spelartyper 

som finns bland våra respondenter. Exempelvis anser vi att svarsalternativet “- Att förbättra min 

karaktär (nå maxlevel, få bättre gear etc) kan kopplas till att vara en achiever.  

 

De flesta av respondenterna anser att de främsta huvudmålen med WoW för dem är att förbättra 

min karaktär (nå maxlevel, få bättre gear etc) (23.48%), att få hög rank i PvP (Battleground & 

Arena)(21.52%) och att bli bra nog för att kunna klara av de svåraste raiderna (18.70%).  

Vi fick även in kommentarer på denna fråga, som vi ansåg vara intressanta och givande för oss. 

. 

“Ha kul och njuta. Göra saker och ting i min takt. Har aldrig brytt mig om att bli bäst eller klara 

den svåraste encountern. Det ger mig inget. Jag blev bara glad om man fick ihop en grupp på fem 

man och lärde känna varandra och hade kul ihop.” 

 

“Hade inget egentligt mål, spelade med kompisar för att det var kul men gav såklart järnet när det 

väl gällde både i PvP och raider men jag hade aldrig slutat spela med dem för att spela med en 

bättre guild eller bättre spelare.” 
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Figur 3. Vad är dina huvudmål med spelet? Procentantal 

 

Frågor         Antal respondenter som svarade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vad är dina huvudmål med spelet? 

 

På vår sjunde fråga i enkäten, som löd “Vad tycker du är roligast med spelet?”, upptäckte vi i 

efterhand att svarsalternativen på denna fråga kunde tolkas väldigt olika från person till person. 

Frågan är väldigt stor, eftersom spelet är otroligt stort och tillåter spelaren att göra allt möjligt. 
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Alltså kunde vi ha lagt till ännu fler svarsalternativ med exempel på roliga element i spelet, men vi 

valde att ta ut de som vi ansåg och trodde var mest populära hos spelarna.  

 

Respondenterna ansåg att det roligaste med World of Warcraft är att förbättra sin karaktär 

(19.69%), att spela mot andra genom PvP (19.11%) och att interagera med mina vänner i spelet 

(18.34%). Då frågan var så pass stor, valde vi att även göra denna till en flervalsfråga med ett 

kommentarsfält, där respondenterna skulle få friheten att uttrycka sig.  

 

- “Jag var en collector. Jag tyckte om att samla roliga, “rare” saker som pets, tabards, mounts, 

titles.” 

 

Fråga åtta och nio i enkäten, var våra allra viktigaste frågor. Dessa frågor var viktiga för oss för att 

de handlade om vilka spelkomponenter som spelarna tycker är viktiga och vilka spelkomponenter 

som de saknar i WoW. Frågorna löd: “Vilken/vilka av följande spelkomponenter tycker du är 

viktigast i spelet?” samt “Finns det någon spelkomponent som du saknar?”. De tre viktigaste 

spelkomponenterna som våra respondenter valde var att man kan spela mot och tillsammans med 

andra spelare (29.26%), att kunna interagera med de jag spelar med (17.19%) och att kunna 

underhålla och förbättra min karaktär (14.88%). Vi valde att sätta frågan som en flervalsfråga för 

att ge respondenterna chansen att kunna välja flera spelkomponenter som de ansåg vara viktiga.   

 

“Allt! Ja, faktiskt! Om inte allt var så satans bra med spelet så skulle inte så många spela det aight? 

;)” 

 

“Att spelet är relativt svårt så att man lätt kan urskilja bra och dåliga spelare än en komponent som 

de tagit bort som jag själv tyckte var viktig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Vilken/vilka av följande spelkomponenter tycker du är viktigast i spelet? Procentantal 
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Frågor         Antal respondenter som svarade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Vilken/vilka av följande spelkomponenter tycker du är viktigast i spelet?  

 

Respondenterna var delade i frågan “Finns det någon spelkomponent som du saknar?”. 94 personer 

valde att svara “vet inte” och 75 personer valde “Nej”. Vi valde att lämna ett textfält till frågan för 

att kunna ge respondenterna möjlighet att skriva om det fanns någon speciell spelkomponent som de 

ansåg var viktig. Bland de kommentarer som skrevs var det två saker som återkom väldigt ofta hos 

respondenterna. Dessa två var “Balanserad PvP” och “Skirmish”. (se bilaga 1 - begreppslista) 

 

Fråga tio var “Vilken spelartyp anser du passa in bäst på dig själv?”. Vi anser att frågan är viktig, 

då vi kan koppla den till vilka spelkomponenter som respondenterna tycker är viktiga, beroende på 

vad de själva anser sig göra mest i spelet. Som vi har nämnt tidigare, beror spelartyper på vad 

spelaren själv tycker är roligt att göra i ett spel, detta gäller även i vårt fall. De två alternativen som 

fick flest svar i vår enkät var du sätter upp ett mål för dig själv i spelet och fokuserar endast på 

detta mål tills du har uppnått det, (t.ex. att förbättra din karaktär, få speciell gear etc.)” som fick 81 

stycken svar (40.50%), vilket är spelartypen achievers och du föredrar att slåss mot andra spelare 

för att skapa bedrövelse och besegra dem, fick 70 stycken svar (35 %) var näst populärast. 

Vilket riktar sig mot spelartypen killers.  
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Figur 7. Vilken spelartyp anser du passa in bäst på dig själv? Procentantal 

 

 

 

Frågor         Antal respondenter som svarade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Vilken spelartyp anser du passa in bäst på dig själv? 
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Majoriteten av respondenterna som svarade på vår enkät spelar på en PvP (Player vs Player server). 

Alternativet fick totalt 175 stycken svar (87.5%). Detta var även en flervalsfråga för att se om det 

fanns personer som spelar på mer än en slags server samtidigt. På efterföljande fråga som berörde 

hur många karaktärer som spelarna levlar upp för tillfället, visade det sig att 57 stycken (28.5%) av 

de 200 svarande valde svarsalternativet: jag fokuserar inte på att levla upp min/mina karaktärer just 

nu. De flesta av de svarande i enkäten var män, närmare bestämt 191 stycken (95.5%).  

 

De flesta av våra respondenter var emellan “16-20år”, det vill säga hela 125 stycken (62.5%) 

personer och därefter kom åldersgruppen “21-25år” (28.5%).  

 

5.2 Intervjuresultat 

Vi utförde två intervjuer till vår undersökning och den första personen som vi intervjuade var en 34-

årig man med stor erfarenhet av WoW och även ett stort engagemang och intresse för World of 

Warcraft som spelkultur, som han själv uttryckte det i intervjun. Han började spela WoW efter en 

rekommendation från en vän och skojade om hur spelet sprider sig som ett virus. Något intressant 

som intervjupersonen påpekade, var att World of Warcraft går att spela på helt olika sätt och tiden 

som läggs ner i spelandet beror helt på vad det är man gör i spelet och det man själv vill 

åstadkomma i spelet (för att kunna se de frågor som togs upp under intervjun, se bilaga 3 - 

intervjufrågor).  

 

“Man kan spela World of Warcraft så här, när du spelar som mest kan du spela sju dagar i veckan, 

15 timmar om dagen, säg att du är arbetslös eller sjuk och bara sitter hemma hela tiden och tycker 

att spelet är skitkul [...]”  

 

“[...] nu idag så kan du raida en gång per vecka, då kanske du bara raidar tre timmar och sen så 

behöver du inte farma så mycket guld, kanske någon timma eller så i veckan, så då kanske man 

spelar fem timmar i veckan.” 

 

“[...] jag tycker det är viktigt att förstå med WoW att man kan spela det hur man vill, 

hur lite eller hur mycket man vill.” 

 

Vår andra intervjuperson var en 29-årig man som har spelat World of Warcraft i ett flertal år och 

som haft ett brinnande intresse för spelet och den sociala biten, som han tog upp ett flertal gånger 

under intervjun. Även denna intervjuperson började spela WoW efter att han hade blivit 

rekommenderad av en vän. 

 

I resultaten så kommer vi först att presentera respondenterna i form av person A och person B.  

Detta för att tydliggöra vem som har sagt vad på respektive fråga. De svar som presenteras är också 

de som är mest relevanta för vår undersökning och även intervjun gav oss intressanta aspekter att 

tänka på. 

 

1. Vad är ditt huvudmål med spelet? 

På denna fråga uttrycker sig person A som så, att man som spelare skapar sina egna mål i WoW och 

man måste bestämma själv vad det är som man vill göra och uppnå i spelet. Intervjupersonen själv, 

sa att han alltid hade mål när han spelar men att vilket slags mål han hade berodde på hur han 

spelade. När han spelade i en toppguild, var målet att döda nya bossar först i världen, men när han 

spelade PvP, var hans mål att få titeln som “Gladiator” och ny och bättre gear.  
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Intervjuperson B ansåg att det huvudmål som han har med spelet idag, är framför allt att ha kul. 

Däremot hade han ett annat huvudmål förut vilket var att vara med i den bästa guilden och raida 

bra. 

 

2. Vad motiverar dig till att spela? 

Vad gäller motivation till att spela WoW för respondent A, sa han att den allra största motivationen 

för honom är att spela tillsammans med vänner och att han tyckte att det var som bäst när man hade 

roligt tillsammans i spelet. Att spela tillsammans med andra spelare som man tycker om i ett lag är 

alltså den största motivationen, sen påpekade respondenten att det inte spelade någon roll om detta 

skedde i en raid eller i en instance.  

 

“ [...] det blir som att man är i ett fotbollslag som gör mål, skriker och gör highfives.” 

 

Den motivation som intervjuperson B idag har är att spela för att ha kul och även lite för att levla 

upp sin karaktär. 

 

3. Finns det några spelkomponenter som Blizzard har tagit bort som du anser var viktiga? 

En spelkomponent som intervjuperson A tidigare uppskattade i WoW, men som Blizzard nu har 

tagit bort, var något som kallades för “World Bosses”. Tidigare var det 1-2 stycken nya bossar som 

gick att slåss mot varje vecka, vilket enligt vår respondent var mycket attraktivt bland spelarna och 

honom själv, då dessa bossar kunde ge bra loot. Detta ledde också till att de bästa guilderna från 

olika factions tävlade om att besegra bossen först och även om att försöka besegra varandra.  

Detta var en spelkomponent som respondenten saknade, just för att det var mer tävlan förut och mer 

underhållande kamper mellan de olika factions.  

 

På den här frågan ansåg respondent B att den spelkomponent som han såg var viktig och som 

Blizzard har tagit bort är “Epics”. För intervjupersonen var det en komponent som fungerade som 

en “rolig grej” och att spelarna kunde få lite status för att vara bra, jämfört med idag när det gäller 

att toppguilden är det för att spelaren ska få status. 

 

4. Finns det någon spelkomponent som du skulle vilja fanns med i spelet? 

På denna fråga höll respondent A fast vid att World bosses var en spelkomponent som han verkligen 

skulle vilja ha tillbaka i spelet och hade för tillfället svårt att komma på någonting annat. 

 

Vad gäller spelkomponenter som inte finns med just nu i spelet, så uttryckte sig intervjuperson B 

som nöjd med hur läget ser ut just nu i WoW. Han tyckte att det redan finns så pass mycket i spelet 

och att det är bra som det är.  

 

5. Vilken spelkomponent tycker du är viktigast?  

Den spelkomponent som person A ansåg vara den allra viktigaste i World of Warcraft, var att det 

finns mångfald i vad du kan göra i spelet, att man får bestämma helt själv över vad det är man vill 

göra. Han tyckte om faktumet att det finns så pass mycket man som spelare kan göra inom WoW 

och såg det som en av de största fördelarna. 

 

Respondent B ansåg att den spelkomponent som är viktigast för honom är möjligheten att kunna 

spela med folk på andra servrar och samtidigt kunna konversera med dem. Han förklarar att detta 

innebär att man alltså kan spela på olika servrar, men ändå utföra Quests och spela instancer 

tillsammans med andra spelare, vilket är en fördel om man har en vän som inte spelar på samma 

server som man själv gör. Detta är en spelkomponent som är relativt ny i spelet.  
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6. Har din vardag förändrats något efter att du började spela? Ändrad tidsrytm, mindre aktiv, 

träffar sina vänner mindre, fått nya vänner etc. 

En sak som person A tyckte hade förändrats när han spelade, var att han via spelet hade lärt känna 

nya personer och fått nya kompisar. Däremot har intervjupersonen också insett att det finns negativa 

aspekter med spelet som han har upplevt, på det sättet att han ibland hade spelat så pass mycket att 

han hade missat andra saker han skulle göra.  

 

På denna fråga ansåg respondent B att hans vardag hade förändrats under den tid som han var 

arbetslös och spelade hela tiden, enda gången som han befann sig utanför dörren var då när han 

“skulle köpa mat eller cola”. Därmed tyckte vår intervjuperson att spelandet tidigare hade förändrat 

hans vardag rätt mycket eftersom han blev mindre social, men att det idag inte påverkar honom 

speciellt då han spelar så pass lite.  

 

7. Skapar/Skapade spelet någon mening för dig? Ge exempel 

För vår intervjuperson A var de två största meningarna med spelet att han hade lärt känna många 

nya vänner och även att det har utvecklat hans personliga ledaregenskaper när han har raidat och 

varit guildleader. Spelet hade därför helt klart skapat en betydelse hos honom.  

 

Spelet har haft en stor mening för vår respondent B, då han ett tag såg spelet som en del av sitt liv. 

Han tyckte om att raidleada (leda och vara den som bestämmer i en raid) och förklarade att det var 

roligt när andra spelare tyckte att han var duktig på det han gjorde och att han hade förmågan att 

kunna leda folk åt rätt håll.  

 

“Det är ungefär som att man hade fotbollsträning varje dag, fast man hade WoW-träning hahaha. 

Man planerade ju in det [...]” 

 

“Eftersom att fotbollskarriären var över så...hahaha, hittade jag mitt fotbollslag där.” 

 

Han förklarar dock att World of Warcraft för tillfället bara är ett sätt att hålla kontakten med gamla 

vänner och ett roligt tidsfördriv.  

 

 



 

 28 av 49 

6. Tolkning och analys av resultatet 

6.1 Tolkning av enkätresultat 

Enkätundersökningen gav oss intressanta resultat och även flera intressanta och givande 

kommentarer från respondenterna, som har hjälpt oss att förstå vilka spelkomponenter det är som är 

viktiga för dem, men också vilka spelkomponenter som spelarna saknar i WoW. Vi har här valt att 

plocka ut de svar som vi bedömer som mest relevanta för vår frågeställning. 

  

6.1.1 Vad motiverar dig till att spela 

För oss var det viktigt att ta reda på vilka motivationer som fanns hos respondenterna, som gjorde 

att de ville fortsätta spela. Som vi nämnde ovan, svarade de flesta att de största motivationerna till 

att spela WoW var spelets underhållning, att man kan interagera med vänner i spelet, samt att man 

kan spela och samarbeta med andra i spelet i t.ex. raids. Vi valde även att presentera en av 

respondenternas kommentarer, där “bekräftelse” beskrivs som en av de största motivationerna. 

Bartle skrev i sin bok Designing virtual worlds, att underhållning och personlig belöning är en av de 

viktigaste motivationerna som gör att en spelare återvänder till ett spel. Vilket också speglar våra 

resultat på ett väldigt bra sätt. Detta tolkar vi som att de flesta väljer att spela World of Warcraft för 

att de tycker att det är roligt och på något sätt också givande för dem själva och detta kan vara en 

bidragande orsak till varför spelet har gått så bra. Spelarna väljer alltså att spela WoW på grund av 

möjligheterna som spelet ger, som att det t.ex. tillåter spelarna att socialisera och samarbeta med 

andra och samtidigt har de friheten till att designa och utveckla en egen karaktär, vilket ger spelarna 

en chans att inta en annan roll och på så sätt koppla ifrån sig själva från vardagen. Att kunna tävla 

och slåss mot andra i spelet, var också en motivation som flera av våra respondenter hade, vilket vi 

tolkar som en slags bekräftelse på hur bra man är som spelare, samtidigt som det ger spelaren en 

utmaning och något att kämpa för. Dessa motivationer kopplar vi till det spelarna tycker är allra 

roligast med World of Warcraft.  

 

6.1.2 Vad tycker du är roligast i spelet? 

Tidigare gav vi ett exempel på en kommentar från en av respondenterna, som skrev att allt med 

spelet är bra. Därför kan den här frågan kopplas ihop till fråga sju - “Vad tycker du är roligast i 

spelet?”. Där fick vi en djupare innerbörd till vad respondenterna tycker är mest underhållande med 

WoW. I fråga sju ansåg respondenterna som vi tidigare skrivit att “att förbättra sin karaktär” och “att 

spela tillsammans med andra (raid, Quests, dungeons etc...)” var det som var roligast med WoW, 

vilket även kan ses som motivationer eftersom det i fråga fem fanns två liknande alternativ (“Att 

spela och samarbeta med andra i t.ex. raids och dungeons” samt “jag vill förbättra min/mina 

karaktärer)”. Därför kan vi alltså se att det som spelarna tycker är både roligt och motiverande, 

precis som Bartle sa, går att kopplas ihop med varandra. Hur spelarna beter sig, vad som motiverar 

dem och vad de tycker är roligt i WoW, är alltså faktorer som hänger ihop och påverkar varandra på 

ett eller annat vis.  

 

6.1.3 Vilken spelartyp anser du passa in bäst på dig själv? 

Bartle kopplar även spelarbeteende och motivationer till olika spelartyper, för att lättare kunna 

kategorisera vad det är som en spelare tycker om att göra i ett spel. Det är en av anledningarna till 

att vi har valt följande fråga som en av våra viktigaste: “Vilken spelartyp anser du passa in bäst på 



 

 29 av 49 

dig själv”. Till frågan gavs det fyra alternativ, men det kom även upp ett alternativ utöver dessa som 

Bartle inte hade med. Givetvis får man ha i åtanke att Bartles spelartyper är en generalisering över 

alla MUD-spel, men på fråga sju fick vi följande kommentar: 

 

- “Jag var en collector. Jag tyckte om att samla roliga, "rare" saker som pets, tabards,  

mounts, titles.“. 

 

Vilket vi i sig kan tolka till att det i spel som World of Warcraft kan finnas fler spelartyper som inte 

har blivit officiella eller publicerade i någon vetenskaplig artikel ännu.  

 

6.1.4 Finns det någon spelkomponent som du saknar? 

Till fråga nio - “Finns det någon spelkomponent som du saknar?” är respondenterna väldigt delade, 

vad vi menar där är att det var väldigt många som valde alternativet “jag vet inte” som svar och vi 

tolkar det som så att spelarna saknar fler spelkomponenter, men att de inte vet exakt vad de skulle 

vilja ha. 

 

Flera av de som kommenterade på frågan nämnde följande: 

“Balanserad PvP” samt “Skirmish”. 

 

Vi tolkar detta som att det är två spelkomponenter som är väldigt saknade och som vi ser det, något 

som skulle kunna ge spelarna lite mera träning innan de går in i t.ex. Arenan för att spela en rankad 

match. Det skulle kunna tillåta spelare som varit lite sämre att bli bättre genom att låta dem träna 

utan att det påverkar deras rankning. Detta skulle också tillåta spelare att spela Arena för att det är 

roligt, utan att oroa sig för att få sämre rank.  

 

6.2 Tolkning av intervju 

Det har varit intressant att få ta del av meriterade World of Warcraft spelares erfarenheter, 

upplevelser och tankar. Samtidigt har det lett till bättre förståelse för de mest centrala 

spelkomponenterna i World of Warcraft och hur dessa komponenter på olika sätt påverkar spelare. 

Då våra intervjufrågor liknar många av de enkätfrågor vi använde oss av och även är frågor som vi 

har framställt efter enkätresultaten, så ser vi intervjuerna som en fördjupning av enkäten, men också 

som en chans att få förståelse för olika spelkomponenters väsentlighet. Nedan kommer vi att 

presentera våra tolkningar av de frågor och svar som vi anser vara mest givande för oss och vår 

undersökning.  

 

Vi har som vi presenterade ovan, tagit ut sju stycken frågor som vi ansåg vara de viktigaste och 

mest intressanta att ta upp och diskutera i denna undersökning. Då båda intervjupersonerna har 

spelat mer under en period, men mindre i dagsläget, så bad vi dem att berätta både om hur de 

spelade förut och om hur de spelar just nu.  

 

6.2.1 Vad är ditt huvudmål med spelet? 

På denna fråga svarade båda våra intervjupersoner att deras mål tidigare hade varit att vara med i 

den bästa guilden och döda nya bossar först i världen. Den ena svarade också att han ville uppnå 

titeln “Gladiator” genom att bli bra inom PvP-spelande. Något som vi tänkte på och som 

intervjupersonerna nämnde, var att man som spelare skapar egna mål i spelet och att målen ändras 

beroende på hur man spelar. Alltså innebär det att man som spelare kan ha fler mål än ett i WoW 
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och även att målet kan ändras, beroende på vad det är man vill uppnå. Detta får oss att tänka på hur 

stort World of Warcraft faktiskt är. Både genom enkätresultaten och intervjuerna, har vi fått fram att 

det finns otroligt många olika mål som man kan sätta upp för sig själv i WoW. Det kan vara stora 

mål som att bli den bästa guilden i världen, men det också vara mindre mål som att bara ha kul när 

man spelar. Tolkningen vi gör här, är att WoW är ett stort spel, med mycket frihet, som tillåter 

spelaren att skapa sin egen väg i spelet och bidrar även med ett flexibelt och fritt spelsätt. Med detta 

menar vi att beroende på vad man har för mål, eller vad man känner för att göra just vid tillfället då 

man väljer att spela, så tillåter WoW spelaren att göra i stort sätt vad man vill. Vill man spela flera 

timmar i sträck för att raida och försöka vinna en bra loot, så har man det valet. Vill man spela 15 

minuter och bara göra en quest, så finns den möjligheten också. Precis som en av våra 

intervjupersoner nämnde, så måste man bestämma själv vad det är man vill göra och uppnå med 

spelet.  

 

6.2.2 Vad motiverar dig till att spela? 

Vad gäller en av våra respondenters motivation till att spela WoW, så berättade han att den allra 

största för honom är att spela tillsammans med vänner inom spelet och att det är som bäst när man 

har roligt tillsammans. Det tolkar vi till Bartles olika spelartyper. Vad vi menar då är att det som 

respondenten tyder på är att han anser sig vara en person som spelar för att vara social, med andra 

ord kategoriseras han som en socializers. Vår andra intervjuperson såg också underhållning med att 

spela tillsammans med vänner inom spelet som en stor motivation, men även att förbättra sin 

karaktär och nå maxlevel. Även denna motivation går att koppla till Bartles olika spelartyperna,  

där både socializer och achiever passar in, enligt oss. Detta visar på att World of Warcraft erbjuder 

spelaren en möjlighet till att hitta nya vänner, kommunicera med dem och skapar samtidigt ett 

gemensamt band spelarna emellan, som gör att de kan ha roligt tillsammans genom att interagera 

med varandra och ha kul.  

 

6.2.3 Finns det någon spelkomponent som du skulle vilja fanns i spelet?  

Våra respondenter skiljde sig åt i sina svar till den här frågan. Vad det kan bero på är svårt att säga 

men den ena respondenten höll fast vid sin ståndpunkt om att det som saknas mest är de “World 

bossar” som används på ett annat sätt i spelet mot vad det har gjort förut. Vår respondent berättade 

för oss under intervjun att bossarna förut bara var tillfälliga någon gång varann vecka, jämfört med 

till den nya expansion som släppts där den nya bossen kan bli tillfällig igen efter bara några timmar 

efter att den blivit besegrad. Som vi nämnde tidigare, så uttryckte sig vår andra intervjuperson som 

nöjd med hur spelet är i dagens läge. Han tyckte att spelet redan hade tillräckligt många attraktiva 

spelkomponenter, som ger en stor frihet till spelaren att välja vad han/hon själv vill göra.  

 

Det vi tänkte på efter denna respons, var att ingen av respondenterna nämnde någon ny 

spelkomponent som de saknade i spelet, utan det var en spelkomponent som redan fanns, men som 

nu fungerar på ett annat sätt. Den andra respondenten kände sig som sagt nöjd med 

spelkomponenterna som redan finns. Detta tyder på att WoW redan är ett välskapt och noggrant 

uttänkt spel, som har lyckats nå ut till en enorm målgrupp och lyckats tillfredsställa de flesta. Vi tror 

att detta kan bero på friheten och alla spelkomponenter som spelet erbjuder, vilket gör, precis som 

vår respondent påpekade, att man kan bestämma själv vad det är man vill göra i spelet.  
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6.2.4 Vilken spelkomponent tycker du är viktigast i spelet? 

Även till denna fråga skiljde sig svaren mellan våra respondenter väldigt. Det fanns dock två saker 

som enligt dem stack ut bland spelkomponenterna. Dessa var att det finns en mångfald i spelet som 

gör det möjligt för spelaren att själv få bestämma över vad han/hon vill göra i spelet och även 

möjligheten att kunna spela tillsammans med personer på andra servrar. En av våra respondenter 

påpekade också att en av de största fördelarna med WoW, är att det finns så pass mycket för en 

spelare att göra. Vi ser dessa som två stora och mycket viktiga spelkomponenter för spelaren. 

Möjligheten att kunna spela med personer på andra servrar tar bort en viss begränsning och vi tror 

att det i sin tur kan förstärka och underlätta den sociala delen i spelet, då det tillåter spelaren att 

kommunicera och spela med fler än just dem på sin egen server. Som vi har konstaterat tidigare, är 

mångfalden och friheten i spelet en viktig spelkomponent i just World of Warcraft, vilket vi tror kan 

vara en av anledningarna till att spelet är så pass populärt som det är.  

 

6.2.5 Har din vardag förändrats sedan du började spela? 

Till vår undersökning hade vi två delfrågor som vi valde att undersöka med hjälp av intervjuerna. 

Respondenterna var i den här frågan överens om sina svar och båda ansåg att spelet har tagit upp 

mycket tid och vid ett visst tillfälle förändrat vardagen för dem bägge. Däremot ska man inte 

glömma att det också fanns positiva aspekter i förändringen som också togs upp, vilket bland annat 

var att respondenterna hade lärt känna nya människor. Vi tolkar det som att spelet kan förändra en 

persons vardag väldigt mycket och detta kan ge både positiv och negativ påverkan hos spelaren.  

 

Vi vill dock inte se på World of Warcraft som någonting negativt, även om resultatet av för mycket 

spelande ibland kan leda till det sämre, utan istället har vi valt att ta ställning till vad det är som gör 

att en person kan tillbringa så pass mycket tid framför spelet, att det påverkar vardagen. Båda våra 

respondenter nämnde att arbetslöshet kan vara en anledning. Det kan innebära att man inte har 

någonting annat att göra på dagarna, man använder spelet som ett underhållande tidsfördriv och 

man har vänner i spelet som man kan interagera med. I detta fall råkar World of Warcraft vara det 

som personen i fråga väljer att spendera sin tid på, men detta skulle egentligen kunna vara vad som 

helst, t.ex. träning.  

 

Vi tror att det är viktigt att tänka på och komma ihåg att World of Warcraft är ett stort spel med 

många möjligheter, men att det är man själv som spelare som bestämmer vad det är man ska göra 

och hur mycket tid man ska lägga ner på det.  

 

6.2.6 På vilket sätt har World of Warcraft skapat en mening för dig? 

Den andra delfrågan som vi ville undersöka, handlar om World of Warcraft eventuellt har skapat en 

slags mening för spelaren. Vår ena intervjuperson, berättade att spelet helt klart hade haft en stor 

mening för honom och beskrev det skämtsamt som “en del av livet”. Han spenderade mycket mer 

tid framför spelet för några år sedan, än vad han gör idag och förklarade att han då hade ett mål om 

att vara med i den bästa guilden och att han hade en ledande roll i sin egen guild som gav honom 

ansvar och även ett mål att sträva mot. Han förklarade dock att spelet idag endast betyder att han 

kan hålla kontakt med de internationella vänner som han har lärt känna i spelet och även spelat 

tillsammans med i flera år.  
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Vår andra intervjuperson förklarar också hur de sociala spelkomponenterna har skapat en mening 

för honom i spelet, då han via dem har lärt känna nya vänner i spelet, framför allt internationella 

vänner. Han berättar också att World of Warcraft har utvecklat hans personliga ledaregenskaper, då 

han har kört olika raids och varit guildleader, precis som vår andra intervjuperson var.  

 

Från denna respons tolkar vi att WoW helt klart kan skapa en viktigare mening hos en person, än att 

“bara vara ett spel”. Det visar sig även vara ett kontaktnät och en mötesplats där man kan lära känna 

nya vänner och samtidigt “umgås” genom spelet och dess komponenter. World of Warcraft kan öka 

självförtroendet hos en spelare genom att spelaren, t.ex. som våra intervjupersoner berättade, får 

beröm och uppmuntran för sina insatser som guildleaders. Det kan även påverka en spelares 

personliga egenskaper t.ex. ledaregenskaper, vilket är väldigt intressant att tänka på. Vi tror därför 

att spelet mycket väl kan skapa en mening hos spelaren, beroende på hur man är som person och 

beroende på vilka mål man har med spelet.  
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7. Diskussion 

7.1 Intervju och enkät 

Efter att ha gått igenom all respons från datainsamlingen, anser vi att det har givit oss en bra 

överblick på vad det är spelarna tycker om i WoW och vad det är de saknar med spelet.  

 

Vad gäller spelarnas huvudmål med World of Warcraft, fick vi liknande svar både från 

enkätundersökningen och från våra intervjupersoner som sade att deras främsta mål var att förbättra 

sina karaktärer och nå maxlevel, samt att få hög rank i PvP och att bli bra nog för att klara av de 

svåraste raiderna och vara med i ena av de bästa guilderna. Att “ha kul” i spelet och att interagera 

med vänner, var också ett huvudmål för många. Resultaten visar att många är väldigt mål- och 

tävlingsinriktade i WoW och spelar för att vinna och mer eller mindre för att bli bäst och uppnå en 

slags status, samtidigt som många väljer att spela bara för nöjets skull och ser det som en tid att 

umgås med sina vänner på. 

 

“Att ha något att göra på fritiden, ett tidsfördriv liksom. Och att ha kul!”  

 

“Ha en go’ tid med polarna!” 

 

Dessa kommentarer fick vi från enkätundersökningen och även flera näst in till identiska. Som alla 

rörde vikten av att se spelet som ett underhållande tidsfördriv och ett sätt att umgås på. Efter både 

enkät och intervjuer, ser vi nu att dessa faktorer är viktiga och avgörande för en persons spelande. 

 

Förutom vad en spelares huvudmål med World of Warcraft är, ville vi också ta reda på vad deras 

motivationer till att spela är. Svaret på denna fråga liknade våra respondenters huvudmål på tidigare 

fråga. Både i enkäten och i intervjuerna kom det fram att spelet som underhållning, att ha kul med 

vänner och möjligheten att samarbeta med andra spelare, var de allra främsta motivationerna hos 

våra respondenter. En av respondenterna från enkäten lämnade en kommentar som handlade om 

bekräftelse och hur framgångsrik han var inom spelet, vilket också var något som våra 

intervjupersoner tog upp. De hade båda varit väldigt framgångsrika i spelet och båda spelat i bra 

och högt rankade guilder, vilket de bl.a. tyckte var roligt och tillfredsställande då de fick 

uppmärksamhet och frågor från andra spelare som såg upp till dem. Detta ger förstås en viss status, 

som speglar spelaren på ett positivt sätt och som då möjligtvis leder till en slags bekräftelse, som en 

av våra respondenter sa. 

 

“Detta leder till att man ofta blir igenkänd, får frågor och diverse glada ord från "fans".”  

 

En av våra intervjupersoner jämförde också motivationen till att spela med vänner i World of 

Warcraft och besegra en boss, med ett fotbollslag som precis har gjort mål. Med detta menade han 

alltså att trots att man umgås med varandra över internet och inte i den “riktiga världen” för att 

försöka nå ett mål, är engagemanget och upplevelsen ändå detsamma som om man skulle ha gjort 

det vid en gemensam fysisk närvaro.  

 

Responsen från både intervjun och enkäten var även lika varandra på den fråga, vilket då har styrt 

oss in på vilka spelkomponenter det är som spelarna faktiskt uppskattar och som motiverar dem i 

spelet. Det här leder oss in på nästa fråga som berör just vilka spelkomponenter som spelarna anser 

vara viktigast.  
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Enligt våra respondenter från enkäten, är möjligheten att kunna spela mot och tillsammans med 

andra spelare, att man kan interagera med de man spelar med och att kunna underhålla och förbättra 

sin karaktär de tre viktigaste spelkomponenterna i World of Warcraft. Dessa svar skiljde sig dock 

från vad våra intervjupersoner ansåg vara de viktigaste spelkomponenterna, då de tyckte att 

mångfalden och möjligheten att kunna spela tillsammans med personer på andra servrar var det allra 

viktigaste.  

 

Även på denna punkt, lyfts vikten av att kunna vara social och möjligheten att kunna spela 

tillsammans med andra fram. Även möjligheten att kunna spela med personer på andra servrar, är en 

stor fördel när det gäller att hålla kontakten och vara social med andra spelare. Det visar sig också 

att många uppskattar att spela i form av en karaktär, som man kan underhålla, förbättra och göra 

väldigt personlig genom att t.ex. välja utseende, namn, ras, klass osv. Vi tänker att detta kanske 

hjälper spelaren att “koppla bort vardagen” som många kommenterade i enkätundersökningen, då 

de får chansen att ta rollen som någon annan och i en annan värld. Själva mångfalden i WoW spelar 

nog också en stor roll på denna punkt, då spelet bidrar med så pass många möjligheter som låter 

spelaren välja sin egen väg i spelet, vilket vi tror i sin tur skapar en positiv och engagerad känsla 

hos spelaren, då de inte behöver känna sig begränsade utan kan leva sig in i den virtuella världen 

som de vill.  

 

Förutom att man kan vara social och interagera med andra spelare inom WoW, tror vi precis som en 

av våra intervjupersoner sade, att en av World of Warcrafts största fördelar är att det finns så pass 

mycket att göra inom spelet, samt friheten i spelet och den unika spelvärlden. Tillsammans tror vi 

att dessa spelkomponenter har lyckats skapa ett intresse, en passion och en flykt från vardagen för 

många spelare.  

 

Enligt våra respondenter är World of Warcraft helt klart ett spel med flera attraktiva och välskapta 

spelkomponenter som tillfredsställer olika spelare på olika sätt och just eftersom att många är så 

pass insatta och engagerade i spelet, frågade vi dem om det fanns någon spelkomponent som de 

saknade i spelet, som de skulle vilja att Blizzard lade till i spelet.  

  

Responsen på denna fråga kunde ha varit större och bättre, men många svarade att de inte visste vad 

de tyckte, vilket vi också var beredda på som ett resultat av denna fråga då begreppet 

“Spelkomponent” är en aning luddigt och det går att tolka lite som man vill då det inte är ett 

begrepp som används ofta i vardagen. Det fanns dock några personer som lämnade kommentarer på 

frågan och det kom då fram att “Balanserad PvP” och “Skirmish” var spelkomponenter som de 

saknade i spelet. Detta innebär alltså att respondenterna saknar balans mellan de olika klasserna, då 

det alltid finns en klass som är bättre än en annan (gör mer skada). Skirmish innebär som sagt att 

man kör Arena, utan att gå upp eller ner i rank. Dessa spelkomponenter skulle vad vi förstår, öka 

rättvisan i spelet mellan de olika klasserna samt mellan spelare med olika hög rank i Arena. Efter att 

ha diskuterat dessa punkter med våra intervjupersoner, verkar det som att balanserad PvP är något 

som nästan skulle vara omöjligt att lägga till på grund av de stora skillnaderna mellan klasserna, 

men att något som Skirmish redan har funnits i WoW tidigare och går därför att ta tillbaka. 

 

Det spelarna saknar i WoW är alltså rättvisa mellan de olika klasserna, samt ett sätt att spela Arena 

utan att ens rank förändras, vilket vi anser vara två viktiga spelkomponenter som är högt 

efterfrågade och som spelarna värderar mycket.  
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7.2 Teorianknytning  

Den första av de teorier som vi valde att presentera i teorikapitlet var Cooperative work, den har vi 

valt att applicera på våra undersökningar och främst då för att hitta spelkomponenter som tillåter 

spelarna att samarbeta med varandra. Det finns en komponent i WoW som heter Looking for raids 

(LFR). LFR tillåter i stort sätt vem som helst att delta i en raid, utan krav på speciell gear. Detta är 

en spelkomponent som har lagts till nyligen i WoW och underlättar skapandet av raidgrupper för de 

som t.ex. inte är medlemmar i en guild (detta togs upp av intervjuperson A). Spelkomponenter som 

denna och t.ex. Dungeon finder (verktyget man använder för att skapa en instancegrupp), hjälper 

spelarna att skapa en grupp som sedan måste samarbeta. Schmidt skriver att Cooperative work 

innebär att flera personer samarbetar för att försöka klara av en uppgift, som en ensam individ inte 

kan klara av på egen hand och detta kan vi se i t.ex. raider och instancer i WoW där spelarna måste 

arbeta tillsammans för att klara av uppdragets svårigheter, mobs och bossar. Precis som Schmidt 

skriver, blir spelarna beroende av uppdraget som ska avklaras och måste integrera sina personliga 

krafter och styrkor för att lyckas. Är det en som misslyckas eller inte deltar aktivt, påverkar det hela 

gruppen som kan leda till att uppdraget tar mycket längre tid än vad det borde, eller i värsta fall att 

alla misslyckas. Detta visar på att spelarna i World of Warcraft måste använda sig av speciella 

spelkomponenter för att skapa en grupp att samarbeta med och sedan även för att kunna samarbeta 

inom den specifika situation som de befinner sig i.  

 

Som tidigare nämnts har Richard Bartle gjort en uppdelning av de olika spelartyperna. Detta har vi 

applicerat på båda våra metoder och resultaten från undersökningen är något som kan stödjas av det 

som Bartle skriver om. Vi har tidigare nämnt i vår resultatdel hur stor uppdelningen av 

spelartyperna blev för vår undersökning och en punkt som vi pekar på såhär i efterhand är hur pass 

heltäckande teorin verkligen är. För att vara en teori som är anpassad mot MUD-spel med tanke på 

att den ursprungligen gällde MUD-spel , tror vi att den behöver utvecklas för att passa moderna 

MMO-spel. En ny spelartyp kan då t.ex. vara collectors. Att vara en collector innebär att spelaren 

samlar på sig olika föremål i spelet. Det må vara en lite mer udda kategori att ha med, men i ett 

MMORPG-spel som WoW menar vi att det är en vanlig spelartyp. Detta anser vi för att en del av 

våra respondenter anser att samlandet är en av de mer vitala delarna av spelet. Att kunna vara en 

collector kan göra att en spelares karaktär kan sticka ut från mängden. Däremot så säger vi inte att 

Bartles teori på något sätt är felaktig för den appliceringen som vi använde oss av till undersökning 

stödde det som han tog upp. Framför allt så hade åtminstone deltagarna vid våra intervjuer lätt att 

känna igen sig på vad en spelartyp var och vår ena respondent kände igen sig själv i alla fyra, även 

om han i slutändan fick välja en speciell kategori. 

 

7.3 Vidare forskning 

Som vidare forskning i framtiden, skulle det vara intressant att ta ställning från ett annat perspektiv, 

nämligen speldesignerns. I denna undersökning utgår vi från vad spelaren vill ha, men hur vet en 

speldesigner vad spelaren vill ha och hur går de tillväga för att välja ut och skapa en unik, virtuell 

värld som lyckas bli populär i den verkliga världen?  Hur tar en speldesigner reda på vilka 

spelkomponenter som är väsentliga och som skapar mening för spelaren? Vi anser att detta skulle 

kunna vara en intressant och möjlig vinkel att undersöka samma område ur, som vi nu har gjort. 

 

En annan aspekt som går att utveckla från denna rapport är att jämföra med andra spel. Vad vi 

menar då är att om undersökningen skulle pågått under en längre tid hade det gått att jämföra 

resultaten från World of Warcraft med exempelvis Diablo 3. Genom att jämföra spelen kan det dras 

en mer generell linje i vilka spelkomponenter som attraherar och motiverar en spelare mest i 

MMORPG-spel. 
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8. Slutsats 

Som vi nämnde i början, är vår frågeställning följande:  

 

Vilka spelkomponenter är det som attraherar spelarna mest i WoW och som motiverar dem till att 

spela spelet? 

 

Vi har efter denna frågeställning valt att ställa frågor som rör spelkomponenterna i sig, men också 

andra frågor som t.ex. berör vilken spelartyp en spelare anser sig själv vara, eller vad de tycker är 

roligast med WoW, i hopp om att finna spelkomponenter som spelarna själva kanske inte tänker på.  

 

Den första slutsatsen som vi kan dra från vår undersökning är att den spelkomponent som attraherar 

en spelare allra mest, är möjligheten att kunna interagera med andra spelare. Denna spelkomponent 

har visat sig vara en viktig och avgörande faktor för spelarna inom World of Warcraft, då detta har 

blivit mer än bara en chatt funktion i spelet. Det har blivit ett sätt umgås, få kontakt med nya 

personer och en möjlighet att delta i en gemenskap. I enkäten svarade de allra flesta att spela mot 

och tillsammans med andra spelare, var en av de viktigaste spelkomponenterna. Även på frågan om 

vad som motiverar spelarna mest i spelet, svarade många att det var för att de kunde ha roligt och 

umgås med sina vänner. Något som dock sticker ut från detta, är hur respondenterna i 

enkätundersökningen svarade på frågan om spelartyper, där endast 31 stycken personer svarade att 

de såg på sig själva som socializers. De flesta svarade på denna fråga att de såg sig själva som 

achievers och killers, vilket ändå till en viss del går att koppla till svaret om den viktigaste 

spelkomponenten, som berörde att man kan spela med och mot andra spelar. Många skrev också att 

deras motivation till att spela, var att man kan spela PvP och få högre rank inom detta, alltså killers.  

 

Den andra slutsatsen som vi har kommit fram till, är att spelarna uppskattar möjligheten att skapa 

och underhålla sin egen karaktär. Att ta rollen som en magisk karaktär och få leva i en fantasivärld, 

där man precis som i riktiga världen kan äta, dricka, rida på hästar, andra varelser, prata, slåss med 

och mot andra varelser och spelare, tror vi fungerar som en positiv flykt från vardagstankarna. 

Ungefär som att se och leva sig in i en bra film, fast i detta fall spelar man huvudrollen och kan 

själv kontrollera vad som ska hända och hur man ska nå ett visst mål.  

 

Trots att detta var något som vi endast hörde från vår ena intervjuperson, tycker vi att spelets 

mångfald är en viktig punkt att ta upp. Detta är nog en spelkomponent som många inte tänker på,  

då den är så pass övergripande, men enligt oss, skulle vi nog säga att det är en av de allra viktigaste.  

Vi tror att det är mångfalden i spelet som gör det unikt och populärt och är anledningen till att det 

har nått ut till en så pass stor målgrupp som det har. I vår enkätundersökning kunde vi t.ex. se att vi 

har fått in svar från personer mellan åldersintervallen 10 - 56 år, både män och kvinnor.  

Spelet tillåter spelaren att göra i stort sätt det den själv vill göra, välja sin egen karaktär, sitt eget 

namn, sin egen roll och sin egen väg i spelet. Denna spelkomponent tycker vi är väldigt bra och 

säkerligen avgörande för spelaren om denne väljer att fortsätta spela spelet eller inte.  

 

När vi nu utgår från undersökningen, visar det sig att följande spelkomponenter är de som attraherar 

spelarna mest i World of Warcraft:  

1. Att man kan spela mot och tillsammans med andra spelare 

2. Att kunna interagera med de jag spelar med 

3. Att kunna underhålla och förbättra min karaktär 

 

Den tredje slutsatsen som vi kan dra är att det finns tre motivationer som bidrar till att användarna 

spelar. Framför allt så tycker användarna att spelet är underhållande och att de flesta spelar för att ha 
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kul. Vidare så anses en motivation till att spela vara för att interagera och vara social med sin guild 

eller sina vänner. Den tredje motivationen är att kunna spela och samarbeta med andra i t.ex. raids 

och dungeons. Vi drar slutsatsen här att den sociala delen också är en väldigt viktig motivation 

samtidigt som de inbyggda sociala funktionerna som t.ex. chatten. Den sociala biten bidrar till att 

spelet är underhållande och ytterligare en bidragande motivation till att spelarna stannar kvar är för 

att de tycker om att spela och samtidigt kunna interagera när de samarbetar i raids eller dungeons.  

 

Majoriteten av våra respondenter såg följande spelkomponenter som de allra största motivationerna 

för dem till att spela World of Warcraft: 

1. De tycker att spelet är underhållande och spelar för att ha kul 

2. De har vänner i spelet som de vill interagera med 

3. De tycker om att spela och samarbeta med andra i t.ex. raids och dungeons 

 

Som ni kan se, är det liknande spelkomponenter som attraherar och motiverar en spelare i World of 

Warcraft. Skillnaden är alltså tunn mellan dem båda. Det är därför svårt att särskilja dem på grund 

av deras likheter, då vi anser att en motivation kan vara något som attraherar en spelare, samtidigt 

som en attraktion kan var något som motiverar spelaren.  

 

Detta innebär att områdena delvis går ihop med varandra, dock har vi i vår undersökning fått fram 

fler alternativ på vad som motiverar en spelare, än vad som faktiskt attraherar en spelare i World of 

Warcraft i just vår undersökning. Vi har trots detta valt att endast presentera de motivationerna som 

har framstått som de allra främsta i vår undersökning, men tycker samtidigt det är intressant att 

tänka på alla de sätt och alla de spelkomponenter som framkallar dessa motivationer hos spelaren. 

Enligt oss tyder detta på att World of Warcraft är ett spel som bjuder på många utmaningar, frihet i 

spelandet och lyckas på grund av detta att tillfredsställa sina spelare på ett bra sätt och når samtidigt 

till en bred publik.  

  

För att förtydliga och göra en mer övergripande sammanställning av vilka spelkomponenter det är 

som både attraherar och motiverar en spelare mest i WoW, har vi valt att kategorisera in dem med 

hjälp av följande termer: 

 

1. Den sociala aspekten: Denna aspekt ser vi som den allra främsta när det gäller både 

spelkomponenter som attraherar och motiverar. Just den sociala aspekten verkar för spelarna vara 

det som kan göra World of Warcraft till ”mer än bara ett spel”, just för att det kan leda till nya 

relationer och samtidigt utveckla spelet till ett sätt umgås och interagera med sina vänner på. 

Spelkomponenter som speglar spelarnas motivationer, som attraherar dem och som vi anser passar 

in på denna punkt är: 

-  Att kunna interagera med de jag spelar med 

-  De har vänner i spelet som de vill interagera med  

 

2. Roll-spelsaspekten: Denna aspekt har vi valt att ha med då vi efter denna undersökning har fått 

en förståelse för hur vikten av att kunna inta rollen som en fantasikaraktär spelar en stor roll för 

spelarna. Vi tror att möjligheten att skapa en egen, helt personlig karaktär som spelaren får leva 

genom och upptäcka den enorma spelvärlden med, leder till en flykt från vardagen men kan också 

skapa en underhållande och tillfredsställande känsla av att få bestämma helt själv över något och 

samtidigt få ”leva” i en magisk värld. Under denna aspekt vill vi placera: 

-  Att kunna underhålla och förbättra min karaktär 

 

3. Tävlingsaspekten: I vår undersökning visade det sig att flera av våra respondenter såg sig själva 

som killers och det kom fram att många tycker om spelet på grund av dess olika sätt att kunna 
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besegra andra spelare och mobs på. Vi tror att denna aspekt kan leda till en tillfredställande känsla 

hos spelaren och även en bekräftelse på att man är bättre än någon annan och har en stark karaktär. 

Till denna aspekt tycker vi att följande spelkomponent passar in: 

-  Att man kan spela mot och tillsammans med andra spelare 

 

4. Underhållningsaspekten: Flera av våra respondenter påpekade att WoW för dem främst var ett 

sätt att ha kul på och fördriva tiden med, därför valde vi att ha med även denna aspekt. Under denna 

aspekt ser vi att följande spelkomponent passar in efter vad våra respondenter har svarat: 

-  De tycker att spelet är underhållande och spelar för att ha kul 

 

5. Teamworkaspekten: Den sista aspekten vi har valt ta med, handlar om lagarbete. Det visade sig 

att flera respondenter uppskattar möjligheten att gå ihop i grupp, spel och samarbeta med andra 

spelare för att uppnå ett mål. Precis som våra intervjupersoner kommenterade, ser vi på denna 

aspekt som ett skapande av en slags laganda spelare emellan och ett sätt att känna att man bidrar 

med någonting bra på. Under denna aspekt placerar vi följande: 

-  De tycker om att spela och samarbeta med andra i t.ex. raids och dungeons 

-  Att man kan spela mot och tillsammans med andra spelare 

 

För att gå vidare till våra delfrågor så har vi kommit fram till följande slutsatser. Utifrån de svar 

som våra respondenter har gett oss har vi kommit fram till att spelet har skapat en mening för 

spelarna i form av att de lär känna nya människor och får en social umgängeskrets inom spelet. 

Vidare så har respondenterna utvecklat nya förmågor. Det här är något som kan skilja från person 

till person, men i vårt fall innebär det att spelet har förändrat personers vardag i form av just de 

punkter som vi tagit upp tidigare. Med andra ord ser vi att World of Warcraft kan påverka och 

förändra sina användare, dock är det med tanke på hur mycket tid som spelarna själva väljer att 

lägga ner på spelet. 
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Bilaga 1 - Begreppsförklaring  

 

WoW:  
Förkortning av World of Warcraft. Används regelbundet inom spelet och även i vår uppsats. 

 

Attrahera: 
Utöva dragningskraft (på något) utan beröring.

18
  

            

MMORPG:  
MMORPG står för Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. I ett MMORPG-spel, spelar 

man rollen av en unik karaktär i en online värld tillsammans med andra spelare.
19

 

       

Expansion 

En expansion är ett tillägg till ett existerande spel. Expansionerna för ofta med sig nya områden till 

spelet, nya vapen, objekt och ibland även en förlängd storyline (berättelse).
20

 

      

Faction: 

En faction är en grupp av NPC:s (Non-player characters) som styrs av spelet, som oftast består av 

en speciell ras. Hos de olika factions har man som spelare olika bra reputation, vilket kan vara allt 

från “Hated” till “Exalted”. 
21

 

 

Reputation: 

Spelaren kan förlora eller öka “hedrande” hos olika factions och detta kallas för reputation. För att 

öka sin reputation hos en faction kan man genomföra specifika quest, eller bekämpa specifika mobs. 

Genom att öka sin reputation med en faction, får man oftast tillgång till speciella belöningar eller 

nya Quests att avklara. En spelare kan ha olika bra reputation med de olika factions. En karaktärs 

reputation kan ligga från “Hated” till “Exalted”. 
22

 

 

Faction Alliance & Horde: 
I WoW finns det två stora klaner som kämpar mot varandra. Dessa två är Alliance och Horde. Till 

varje klan tillhör olika raser, som spelaren i början av spelet har möjlighet att välja vid skapandet av 

en ny karaktär. Endast spelare inom samma faction kan kommunicera och samarbeta med 

varandra.
23

       

 

Klass (Class) & Ras (Race): 
När spelaren ska skapa en ny karaktär är det främst två beslut som kommer påverka spelandet i 

WoW. Det ena är vilken ras man väljer att vara och det andra är vilken klass ens karaktär ska ha.  

En karaktärs ras, bestämmer vilken faction man tillhör och en karaktärs klass bestämmer vad 

karaktären kan och inte kan göra. Klassen på karaktären bestämmer också vilka vapen och vilken 

utrustning som karaktären kan använda, samt styrkor, förmågor och magiska krafter som karaktären 

har.
24

 

                                                 
18  Nationalencyklopedin, (2012), sökord: attrahera 

19  World of Warcraft, (2012), Game Guide 

20  Wikia, (2012), Expansion 

21  Wikia, (2012), Faction 

22  Wikia, (2012), Reputation 

23  World of Warcraft, (2012), Game Guide 

24  World of Warcraft, (2012), Game Guide och Wikia, (2012), Race 
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Realm (server): 
Detta används för att spelaren ska kunna koppla upp sig till spelet via internet. I WoW måste 

spelaren först välja vilken realm/server han/hon vill spela på.
25

 

            

PvP realm:  

En PvP realm tillåter Player versus Player kamper och är motsatsen till en PvE realm.
26

  

 

PvE realm: 

PvE realm betyder Player versus Enviroment och är motsatsen till en PvP realm.
27

 

 

PvP: 

Står för Player versus Player och används främst som term när de olika klanerna möts.  

PvP kan inträffa vart som helst i World of Warcraft världen där spelare från de olika klanerna möts, 

dock beroende på vilken server man väljer att spela på. Det finns servers som inte tillåter PvP och 

där går det därför inte att bekämpa en spelare från den motsatta klanen om man inte väljer att  

“PvP-flagga” sig själv.
28

  

       

Battleground: 
Battlegrounds är slagfält för PvP kamper där de två klanerna Alliance och Horde kämpar mot 

varandra. Båda lagen måste uppfylla specifika mål för att kunna vinna.
29

     

       

Arena: 

Arenor är platser där spelare går ihop i lag och tävlar mot andra i PvP-matcher. Istället för vanlig 

PvP, där man oftast slåss en-mot-en, så slåss man har i lag om 2v2, 3v2 eller 5v5. Spelare över level 

80 kan få Team rating och Arena Points från varje Arena-match, vilket innebär att de ökar i “status” 

och får poäng som de sedan kan köpa utrustning för (Gear).
30

       

           

Monster (Mobs): 

En mob är en term för monster i spelet vars huvudmål är att bli dödade för att ge spelaren 

experience, Quests eller loot.
31

 

               

Quests: 

En quest är ett uppdrag som spelaren får/tar och avklarar mot en belöning. En belöning kan t.ex. 

vara ny utrustning, guld eller ett annat föremål som spelaren kan ha användning av. Tills karaktären 

når den maximala leveln, så ger avklarade Quests också experience points. Många quest kan också 

ge reputation med olika factions.
32

 

 

Experience Points: 

Experience points är en mätning över en karaktärs framåtskridande. För att nå nästa level, måste 

spelaren samla experience points till sin karaktär. I WoW görs detta genom att bekämpa mobs, 

genom att genomföra och avsluta Quests, genom att utforska WoW-världen m.m.
33

 

 

                                                 
25  Wikia, (2012), Realm 

26  Wikia, (2012), PvP_realm 

27  Wikia, (2012), PvE_realm 

28  World of Warcraft, (2012), Game Guide 

29  Ibid. 

30  Wikia, (2012), Arena_PvP_system 

31  Wikia, (2012), Mobs 

32  Wikia, (2012), Quest 

33  Wikia, (2012), Experience_point 
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Level:  
Ordet “level” har flera betydelser inom WoW. Level är t.ex. det som alla spelare, karaktärer och 

quest tillges för att visa på vilken nivå de ligger. En spelare som får experience points “levlar” också 

sin karaktär. Maxlevel för en karaktär är för tillfället level 90. 
34

 

 

Boss:  
En Boss är en generell fras som används för att specificera olika typer av mobs som är starkare och 

svårare att bekämpa än en vanlig mob.
35

 

        

Loot: 
En loot innebär t.ex. att spelaren samlar på sig föremål från en mob som har besegrats. En loot kan 

t.ex. innehålla WoW-pengar (koppar, silver eller guld), utrustning, vapen, mat m.m.
36

   

               

Raid:  
En raid är en samling av 10-25 spelare som tillsammans måste samarbeta för att bekämpa monster 

och bossar som är svårare än vanligt att besegra. I en raid har man chans att få bättre vapen och 

utrustning än vad man kan hitta i “det vilda”.
37

 

                   

Instance/dungeon: 
Instance och Dungeon har samma betydelse och innebär att en grupp av 5 spelare samarbetar för att 

bekämpa monster och olika bossar. I en Instance/Dungeon har man chans att få bättre vapen och 

utrustning än vad man kan hitta i “det vilda”, dock inte bättre än det man kan få i en raid.
38

   

             

Guild: 

En guild är en grupp skapad av en spelare, för andra spelare. En guild fungerar ungefär som ett 

“lag” där skaparen av guilden bjuder in andra spelare och frågor om de vill delta i gruppen. En guild 

formas framför allt för att bl.a. göra det enklare och mer givande att raida. En guild fungerar också 

som en social atmosfär för spelarna inom den.
39

 

              

Achievements:  

En achievement är en form av ett uppdrag som måste utföras för att spelaren ska kunna låsa upp en 

specifik achievement (en “bekräftning” på att man har uppnått/klarat av en viss uppgift). I WoW 

finns det olika typer av achievements, en del är lättare att utföra och en del är svårare att utföra. Ett 

exempel på en achievement som är enkel att uppnå, är att skapa en ny frisyr på sin karaktär(Shave 

and a Haricut Achievement ). Ett exempel på en achievement som är svårare och tar längre tid att 

uppnå, är att klara av 3000 Quests (3000 Quests Completed Achievement).
40

 

 

Gear/Armor: 

Gear/Armor är den utrustning som spelarens karaktär har på sig. Spelarens karaktär kan ha följande 

slags armor på sig: head (hjälm), shoulder (utrustning för axlarna), back (en cape eller liknande för 

ryggen), chest (utrustning som täcker överkroppen), wrist (utrustning som skyddar handlederna), 

waist (skärp), legs (byxor, utrustning för underkroppen), feet (skor), main-hand (vapnet som man 

huvudsakligen använder) och off-hand (en sköld, eller vapnet som man använder i andra hand). 

                                                 
34  Wikia, (2012), Level 

35  Wikia, (2012), Boss 

36  Wikia, (2012), Loot 

37  World of Warcraft, (2012), Game Guide 

38  Ibid. 

39  Wikia, (2012), Guild 

40  Wikia, (2012), Achievement och WTB Achievements (2012), 3000 Quests Completed Achievement 
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Olika gear/armor är olika bra och ger karaktären olika för- och nackdelar. Det finns fyra olika typer 

av gear/armor som passar olika raser och klasser. Dessa är: Cloth (tyg), Leather (läder), Mail 

(pansar) och Plate (plåt).
41

  

            

Skirmish: 

Skirmish betyder att man spelar i Arena, men den enda skillnaden är att i en skirmish utförs 

matcherna utan påverkan på karaktärens rankning.
42

  

         

Balanserad PvP:  

Balanserad PvP innebär att alla klasser ska vara lika bra, jämlika, kommer aldrig att gå om inte alla 

kör en och samma klass, stort problem.
43

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41  Wikia, (2012), Armor 

42  World of Warcraft, (2010), War games 

43  Intervju (2012-11-29), personlig intervju med en användare 
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Bilaga 2 - Enkätfrågor 

 

1. Spelar du WoW? 

Ja 

Nej, men jag har spelat tidigare 

 

2. Vad fick dig att börja spela World of Warcraft? 

Jag blev rekommenderad av en vän 

Jag läste om spelet på ett forum och blev sugen på att prova spela det 

Jag såg en reklam om spelet och blev sugen på att prova spela det (via tv, nyheter, m.m.) 

Övrigt 

 

3. Hur ofta spelar/spelade du? 

Dagligen 

Några gånger i veckan 

Någon gång i månaden 

Periodvis 

Aldrig 

 

4. När började du spela WoW? 

2004-2006 

2007-2008 

2009-2010 

2011-2012 

 

5. Vad motiverar dig till att spela? 

Att kunna vinna över andra spelare 

Det kopplar bort mig från vardagen 

Att spela och samarbeta med andra i t.ex. raids och dungeons 

Jag försöker uppnå ett speciellt mål i spelet (t.ex. få valor points, få en speciell achievement etc) 

Jag har vänner i spelet som jag vill interagera med 

Jag tycker om att questa och få nya items 

Jag vill förbättra min/mina karaktärer 

Jag vill levla upp min/a profession/s 

Jag vill öka min reputation med en speciell faction 

Spelet är underhållande 

Övrigt – I så fall vad?  

 

6. Vilka är dina huvudmål med spelet?  
Att bli bra nog för att kunna klara av de svåraste raiderna 

Att få hög rank i PvP (Battleground och Arena) 

Att förbättra min karaktär (nå maxlevel, få bättre gear etc.) 

Att jaga achievements 

Att levla alla professions 

Att samla på något speciellt föremål (t.ex. guld, pets, mounts etc.) 

Att utforska spelets värld så mycket som möjligt (Explore) 

Övrigt - I så fall vad? 

 

 

7. Vad tycker du är roligast med spelet? 
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Att förbättra sin karaktär 

Att interagera med mina vänner i spelet  

Att spela mot andra genom PvP 

Att spela tillsammans med andra (raid, quests, dungeons etc) 

Att spela rollen som sin karaktär 

Att utforska världen 

Att utföra quests 

Nya expansions 

Övrigt – I så fall vad?  

 

8. Vilken/vilka av följande spelkomponenter tycker du är viktigast i spelet? 
Att man kan spela mot och tillsammans med andra spelare 

Att kunna interagera med de jag spelar med 

Att utföra quests 

Att utföra raider 

Att kunna underhålla och förbättra min karaktär 

Att kunna utforska spelvärlden  

Hur spelvärlden är uppbyggd 

Möjligheten att spela på olika servrar (gäller både en i taget och fler samtidigt) 

Övrigt – I så fall vad? 

 

9. Finns det någon spelkomponent som du saknar i WoW? 
Ja 

Nej 

Vet inte 

 

10. Vilken "spelartyp" anser du passa bäst in på dig själv? 

Du sätter upp ett mål för dig själv i spelet och fokuserar endast på detta mål tills du har uppnått det, 

(t.ex. att förbättra din karaktär, få speciell gear etc.) 

Du försöker utforska och ta reda på så mycket som möjligt om spelets virtuella värld och dess 

gömda platser 

Du föredrar att slåss mot andra spelare för att skapa bedrövelse och besegra dem 

Du föredrar spelets sociala aspekt och utnyttjar därför spelets möjligheter att kunna kommunicera 

med andra spelare 

Ingen av ovanstående 

 

11. Vilken slags server spelar du på? 
PvE (Player vs Environment) 

PvP (Player vs Player) 

RP (Roleplaying)  

Jag vet inte 

 

12. Hur många huvudkaraktärer har du (just nu) som du levlar upp? 

1 

2 

3 

4+ 

Jag fokuserar inte på att levla upp min/mina karaktärer just nu  
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13. Vilket kön har du? 

Kvinna 

Man 

 

14. Hur gammal är du? 

10-15 

26-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56+ 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

Vilka spelkomponenter i World of Warcraft är det som attraherar spelarna mest och som 

motiverar dem till att spela spelet? 

- Varför började du spela WoW? 

- När började du spela? 

- Hur ofta spelar du? 

- Vad är ditt huvudmål med spelet? 

- Vad gör du när du spelar? 

- Vad motiverar dig till att spela? 

- Vad tycker du är roligast med spelet? 

- Vet du vad en spelkomponent är? Kan du ge exempel på någon komponent? 

- Har spelet förändrats? Tycker du att det är enklare/lika kul som förr? 

- Har det kommit in några nya spelkomponenter som du tycker är bra/dåliga? Kan du ge exempel? 

- Ser du någon skillnad i spelkomponenter nu mot när du började spela? 

- Finns det några spelkomponenter som Blizzard har tagit bort som du anser var viktiga? 

- Finns det någon spelkomponent som du skulle vilja fanns med i spelet? 

- Vilken spelkomponent tycker du är viktigast? 

- Vilken spelartyp anser du passa in bäst på dig själv? Achievers, killers, explorers, socializers 

- Vilken slags server spelar du på? 

 

Har din vardag förändrats sedan du började spela World of Warcraft? 

- Har din vardag förändrats något efter att du började spela? Ändrad tidsrytm, mindre aktiv, träffar  

sina vänner mindre etc. 

- Har spelkomponenterna förändrat ditt spelande? 

- Hur tycker du att spelkomponenterna påverkar din spelupplevelse? 

- Anser att du att komponenterna har en stor påverkan på ditt spelande? 

 

På vilket sätt har World of Warcraft skapat en betydelse för dig? 

- Betyder/betydde spelet något för dig? Ge exempel 

- Varför är just det viktigt för dig? 

- Har du vänner inom spelet? 

- Umgås du något med de du spelar/spelade med IRL? 

- Vad är det du söker i ett spel? Vad är det du tycker är kul?  

- Ser du WoW som en hobby/intresse? Eller har du gjort det? 

 


