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Spelares upplevelser av rollspelspåverkan

Emma Lindberg

Idag är det allt vanligare att unga vuxna spelar internetbaserade
rollspel (MMORPG) på sin fritid. För vissa rör det sig endast om
en rolig hobby men för andra har det blivit ett tvång. Under flera
år har forskare försökt att ta reda på hur individer påverkas av att
spela dessa spel. Då tidigare forskning fokuserat på när
individerna är offline har den här studien valt att fokusera på när
de är online. Åtta intervjuer genomfördes med aktiva rollspelare i
åldrarna 18-25 år. Syftet var att få fram hur de upplevde
rollspelens påverkan. Data analyserades genom
meningskoncentrering och resultatet visade att individerna
upplevde en viss påverkan medan de spelade. Studien visade
även att det fanns en upplevelse av varaktig förändring när de
slutat spela. Det framgick också genom intervjuerna att spelen
fick större betydelse ju längre individerna spelat.

Key words: role-playing games, attitude changes, personality
effect, Internet, online games

Sedan början av 2000-talet har det blivit allt mer vanligt att människor i alla åldrar spelar
rollspel via datorer (Chung, 2006). Spelandet har utvecklats och ökat lika snabbt som Internet
har gjort under de senaste åren. Forskare har kunnat se att det är World of Warcraft (WoW),
med över 9 miljoner spelare, som är det populäraste spelet (Shin, 2010). I tidigare forskning
har det påpekats att det endast är ungdomar som spelar rollspel, men nyare forskning visar att
spelandet har gått upp i åldrarna och de är minst lika viktiga för vuxna som för ungdomar
(Talamo, Rozzi och Mellini, 2010).

Ett traditionellt rollspel går ut på att deltagarna antar roller, de låtsas vara någon annan än
de egentligen är. Målet med de traditionella rollspelen är att skapa en intressant och
spännande berättelse som alla deltagare kan känna av. I de flesta fallen går rollspelen ut på att
spelarna tillsammans ska försöka klara av ett problem eller överkomma ett hinder som
spelledaren har skapat. Till skillnad från ett traditionellt rollspel går de elektroniska rollspelen
(s.k. Massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) ut på att ett stort antal
individer samspelar med varandra i en virtuell värld där de ska klara olika utmaningar för att
nå det slutgiltiga målet. Spelaren intar en fiktiv karaktär och kontrollerar dess handlingar. Det
finns även spel som inte har något slut utan fortsätter ända till dess att individen själv avslutar
spelet (www.ne.se, 2010 och Shin, 2010) .

Forskningen kring MMORPG-spels påverkan på individer som spelar har ökat parallellt
med ökningen av deras popularitet. 2009 gjordes en undersökning av Hussein och Griffith
med 71 deltagare runt om i hela världen. De kom fram till att intensivt spelande påverkade
individens vardag och spelen kunde utveckla negativa känslor hos de som spelade. Genom
undersökningen kunde forskarna se att de elektroniska rollspelen upptog större delen av
individernas fritid, vilket kunde medföra att de förlorade vännerna som de hade utanför spelet.
Rollspelen medförde även att de blev mer isolerade, de menade att spelen blev det viktigaste i
spelarnas liv. Young och Whitty (2010) poängterade i sin studie att om relationerna i den
verkliga världen försvann ökade spelarnas längtan till att återgå till den virtuella världen.
Young och Whitty menade att ju mer asocial individen blev i den verkliga, desto mer social
blev han i den virtuella världen.
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Hussein och Griffith (2009) såg samtidigt att rollspelen inte bara behövde ha en negativ
påverkan utan de kunde också ha en positiv påverkan på dem som spelade. De poängterade att
spelen lärde individerna hur de skulle arbeta tillsammans, de hjälpte till att bygga upp
vänskaper, samt lärde individerna hur de kunde ha roligt. Forskarna drog slutsatsen att rollspel
användes för att motverka ensamhet, ilska och frustration. Det var ett sätt att komma bort från
de vardagliga problemen.

I en tidigare studie poängterade Hussein och Griffith (2008) att en av fem spelare föredrog
socialiseringen i den virtuella världen framför den verkliga världen. Den virtuella världen blev
en bekväm miljö att skapa nya bekantskaper i. Den gjorde det också möjligt för spelarna att
experimentera. Spelarna kunde exempelvis välja mellan att vara en kvinnlig eller manlig
karaktär. 57 % av deltagarna i deras undersökning hade testat att byta kön och de menade att
det var en kul sak att göra. En av slutsatserna som Hussein och Griffith drog var att rollspelen
gör det möjligt att testa olika former av karaktärer och personligheter.

Två forskare som utvecklade Hussein och Griffiths undersökningar genom att inrikta sig på
negativa konsekvenser av MMORPG-rollspel var Liu och Peng (2009). De ville förstå vilka
de kognitiva och psykologiska faktorerna var och hur dessa faktorer utvecklade de negativa
konsekvenserna som kunde uppstå vid spelande av rollspel. De kom fram till att det fanns ett
positivt samband mellan negativa konsekvenser och spelandet. Liu och Peng kunde också se
att det fanns ett samband även när det gällde de positiva konsekvenserna. Liu och Peng drog
slutsatsen att negativa konsekvenserna kunde skapa ett spelberoende som kunde jämföras med
vilket annat missbruk som helst, dock kunde de positiva konsekvenserna påverka beroendets
styrka och när individen själv skulle börja känna av dem.

Senare års forskning om elektroniska rollspels påverkan förknippas oftast med negativa
känslor. Forskningen menar att när spelandet övergår till en tvångsmässig handling, handlar
det inte längre om en rolig syssla. Det blir istället ett tvång, något individen måste göra. Detta
innebär att individens personliga utveckling kan påverkas på ett negativt sätt (Wang & Chu,
2007). Mageau, Vallerana, Rousseau, Ratelle och Provencher (2005) menade i sin studie att
personer som spelade i normal omfattning tenderade att skapa positiva känslor och bland
annat öka sin koncentrationsförmåga. De spelare som istället hade ett tvångsmässigt spelande
tenderade att utveckla skuldkänslor och ångest. Om en individ spelade i normal omfattning
kunde rollspel ha en positiv påverkan på den personliga utvecklingen medan ett tvångsmässigt
spelande kunde innebära en negativ påverkan på utvecklingen.

Forskning kring MMORPGs påverkan kopplas i många fall ihop med empati. Om man slår
upp ordet empati får man förklaringen ”Förmåga att förstå hur en situation eller händelse
påverkar en annan människa och förmågan att förmedla denna förståelse” (Bunkholdt, 2004,
s. 236). Det handlar om att individen upplever en liknande känsla som den andra individen. I
Anderson, Bushman, Ihori, Sakamoto, Saleem, Shibuya, Swing och Rothstein (2010)
definieras empati som förmågan att subjektivt identifiera sig med ett offer och man känner
emotionell utmattning. De kunde genom sin studie se att spelandet av våldsamma videospel
kunde ha en negativ påverkan på individers förmåga att känna empati. Genom att spela
våldsamma videospel kunde individernas förmåga att känna empati minska. Hos vissa
individer kunde det även få effekterna aggressivt beteende och avsaknad av empati. Genom
sin studie kunde Andersson et al. (2010) även se att det inte finns någon skillnad mellan väst
och öst när det gällde effekterna av att spela våldsamma videospel. Det fanns dock vissa
tendenser till att effekterna kunde vara större i väst jämfört med öst. Dessa effekter uppstod
dock endast genom icke-experimentella studier.

Samtidigt visade en studie av Talamo, Rozzi och Mellini (2010) att rollspel kan skapa en
starkare empatikänsla hos individerna, vilket i så fall skulle innebära en positiv påverkan på
den personliga utvecklingen. Deltagarna i deras studie poängterade att de genom spelen hade
mognat och med hjälp av dem kunde de samspela med andra individer från olika kulturer.
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Talamo et al. drog slutsatsen att individerna som spelade rollspel förändrades endast på ett
positivt sätt. De kunde genom sin studie se att deltagarna hade lättare att lösa problem. Detta
berodde på att själva spelet gick ut på att lösa mindre problem för att nå ett slutgiltigt mål,
vilket stimulerade individernas problemlösningsförmåga. De kunde även se att individernas
karaktärer i spelet blev som en resurs till att utveckla sin egen personlighet.

Till skillnad från Talamo et al. (2010) menade Lee, Peng och Klien (2010) att elektroniska
rollspel kan ha en negativ påverkan på individernas personliga utveckling. Detta gällde
framför allt attityder och individernas förmåga att fatta beslut. Genom att undersöka hur
våldsamma rollspel påverkar individernas attityder till kriminalitet kunde Lee et al. se att de
som spelade våldsamma rollspel visade större acceptans gentemot den kriminella handlingen
beroende på vem det var som utförde den. Vad de menade var att de vars rollkaraktär var en
polis som handlade kriminellt i den virtuella världen, visade en tendens att ha en accepterande
attityd gentemot poliser som gjorde liknande handlingar i den verkliga världen. Det fanns
också en skillnad i attityd när man jämförde polisen med en brottsling. Jämförelsen visade att
acceptansen var högre för polisen. De som inte hade spelat rollspelet gjorde ingen skillnad
mellan karaktärerna och individerna i den verkliga världen. Här kunde man då se att spelet
påverkade personernas attityder. Lee, Peng och Klien (2010) kunde samtidigt se att denna
påverkan på individernas attityder kunde uppstå efter endast ett fåtal timmars spelande. Dock
poängterar dem att effekterna endast uppstod då karaktären i spelet stämde överens med
karaktären i den verkliga världen.

Young och Whitty (2010) poängterade i sin studie att det är viktigt att forskningen börjar
titta på den direkta påverkan av att spela rollspel. Det handlar om att titta på vilken skada
spelen kan ha på individerna medan de spelar, dvs. när de är online. De menar att den senaste
forskningen inte har fokuserat på den direkta påverkan, dvs. den påverkan som existerar under
spelandet. Den har endast fokuserat på den påverkan spelen kan ha efter att individerna spelat
rollspelet. Young och Whitty poängterade att det inte spelar någon roll hur mycket spelen
hindrar individens möjligheter att utföra de vardagliga uppgifterna utanför spelet, för det
uppstår inte någon moralisk problematik. Frågan är istället enligt dem vilka moraliska
problem som kan uppstå medan spelarna är online.

Genom den tidigare forskningen har man kunnat se att rollspelen kan påverka individernas
beteende och attityder när de är offline. Det är detta som forskarna har valt att fokusera på
men det finns en sak, något som Young och Whitty (2010) påpekar, som de ännu inte
undersökt och det är hur rollspelen påverkar individerna när de är online, dvs. medan de
spelar. Till skillnad från Young och Whitty menar Andersson et al. (2010) att den framtida
forskningen inte ska försöka fastställa vilka effekter spelandet kan ha utan det handlar istället
om att undersöka hur man bäst kan hantera effekterna och deras risker. De anser också att det
handlar om att utbilda skolpersonal och föräldrar om de aktuella effekterna och hur de kan
hanteras.

Det dock ingen av Young et. al och Anderson et. al. tar upp är hur spelarna själva upplever
sig vara påverkade av rollspel medan de spelar, dvs. när de är online. Frågorna kanske
egentligen ska handla om hur individerna påverkas medan de spelar och hur de själva
upplever sig påverkas.

Syfte och frågeställningar

Då tidigare forskning kring rollspel fokuserat vilken påverkan de har efter spelandet var den
här studiens syfte att titta närmare på den direkta påverkan som spelandet av rollspel har på
individen medan han/hon spelar. Det handlar om att undersöka hur medvetna spelarna själva
är om spelets direkta påverkan. Syftet var också att undersöka om denna påverkan håller i sig
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en längre tid efter det att individen slutat spela eller om den avtar direkt efter spelet. Studien
utgick från tre frågeställningar:

På vilket sätt upplever sig personer påverkade av att spela rollspel?
Finns det en kort- och långvarig påverkan av intensivt spelande?
Vilken betydelse har rollspelen i spelarnas liv?

Metod

Deltagare

I den här studien deltog det sammanlagt åtta personer i åldrarna 18-25 år. Deltagarna var män
med olika sociala bakgrunder, allt från studenter till civilingenjörer. Den gemensamma
nämnaren var att de hade spelat rollspel under en längre period. På grund av att deltagarna
själva fick anmäla sitt intresse till att delta i studien gick det inte att kontrollera könet på
deltagarna.

I den här studien gjordes ett icke slumpmässigt urval. Deltagarna valdes medvetet ut på
grund av att de kunde berätta om fenomenet som studien ville undersöka. De blev utvalda till
studien genom två olika tillvägagångssätt. Det första var ett så kallat självselektionsurval.
Deltagarna själva anmälde sitt intresse via en hemsida som riktade sig till individer som spelar
rollspel. Det andra urvalet var ett så kallat snöbollsurval, det vill säga deltagare valdes genom
kontakten med andra deltagare.

Deltagarna fick inte någon form av kompensation efter att de deltagit i undersökningen.

Material

En intervjuguide konstruerades med nio intervjufrågor. Då intervjuerna handlade om
spelarnas uppfattning om spelets påverkan berörde frågorna olika teman inom detta område.
Dessa teman var spelvanor, uppfattning om påverkan, påverkans varaktighet och spelens
betydelse. Då syftet var att få fram så mycket som möjligt om deltagarnas egen uppfattning
om spelets påverkan konstruerades frågorna i intervjuguiden som öppna frågor.
Intervjuguiden bestod av nio öppna frågor som skulle hjälpa forskaren att få en uppfattning
om rollspels påverkan och om denna påverkan höll i sig, samt vilken betydelse spelen hade.
Genom att frågorna var öppna skapades en öppen dialog mellan forskaren och deltagaren.

Exempel på frågor som var med i intervjuguiden är: ”Upplever du att du har förändrats
något sedan du började spela? Hur?” och ”Har känslorna/förändringarna försvunnit när du
slutat spela eller har de hållit i sig en längre tid?” Frågornas ordningsföljd ändrades under
varje intervju, vilket berodde på att dialogen mellan deltagarna och forskaren såg olika ut vid
varje intervjutillfälle.

Diktafon användes för inspelning av intervjuerna.

Procedur

Det första som gjordes var att ta kontakt med deltagarna. Kontakten togs genom ett brev via
en hemsida som riktade sig till rollspelare. I brevet gavs en förklaring till studiens syfte och
hur intervjuerna skulle gå till. Det stod också att intervjuerna var anonyma och deltagarna
själva fick bestämma om de ville delta. De gavs också chansen att avbryta om de inte ville
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fortsätta sitt deltagande i studien. Deltagarna som sedan blev utvalda fick ett brev med mer
information om studien. De fick även en kort information innan intervjuerna började. Då det
var viktigt att anpassa intervjuerna till deltagarnas vardag och att de inte skulle känna att det
var ett tvång att delta, fick de själva bestämma när och var intervjuerna skulle äga rum.

Innan intervjuerna startade blev deltagarna än en gång tillfrågade om de ville delta i
studien eller om de ville avbryta. Deltagarna informerades vid intervjutillfället om de
forskningsetiska principerna som forskaren var tvungen att uppfylla. Innan intervjuerna
startade fick de även möjlighet att ställa frågor. Denna möjlighet gavs även efter intervjun.
Intervjuerna tog sammanlagt en timme vardera.

Under varje intervju har ett så kallat intervjuprotokoll fyllts i. Protokollet underlättade det
praktiska arbetet efter att intervjuerna ägt rum. Protokollet innehöll bland annat det nummer
som deltagaren fick och om det hände något specifikt under intervjun. Rubrikerna i
protokollet var endast relevanta för intervjun. Dessa rubriker var deltagarens nummer, ålder,
dag, tid och yrke. Genom att ge deltagarna ett nummer kunde man garantera att ingen annan
än forskaren själv skulle kunna identifiera individen genom det som redovisades i resultatet.
Deltagarna numrerades i den ordningen som intervjuerna ägde rum.

Databearbetning

Alla intervjuer transkriberades. För att få en helhetsbild lästes transkriberingen igenom innan
analysering ägde rum. Insamlade data analyserades genom metoden meningskoncentrering
(Kvale & Brinkmann, 2009). Med utgångspunkt i den aktuella metoden genomfördes en
induktiv analys och materialet lästes igenom en gång till, varefter en kort sammanfattning
gjordes av varje intervju.

Begrepp (meningsenheter) formades utifrån varje stycke i intervjuerna, som sedan
utformades till mer generella begrepp (kategorier) med utgångspunkt i studiens syfte och
frågeställningar. Kategorierna förenades slutligen under fyra teman. I det första temat,
Rollspelens betydelse ingick kategorierna Personlighetsutforskande och Kontaktskapande. I
det andra temat, Rollspelens påverkan på deltagarna, ingick kategorierna Positiva känslor
och Negativa känslor. I det tredje temat, Upplevelsen av kortsiktig påverkan ingick kategorin
Kortvarig påverkan. I det fjärde temat, Upplevelsen av varaktig förändring ingick
kategorierna Personlig utveckling, Kommunikation och Social utveckling.

Resultat

Rollspelens betydelse

Temat rollspelens betydelse sammanfattas i kategorierna personlighetsutforskande och
kontaktskapande. Temats meningsenheter var bland annat dolda känslor och social plattform.
En tydligare sammanfattning kan ses i Tabell 1.
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Tabell 1
Kategorier och meningsenheter för temat rollspelens betydelse
Tema Kategorier Meningsenheter

Betydelse Personlighetsutforskande Uttrycka dolda känslor
Improvisationsförmåga
Undersöka olika sidor
Identifiering
Kreativitet
Problemlösning
Personlig och mental
utmaning

Kontaktskapande Umgänge med likasinnade
Socialt umgänge
Social plattform
Interaktion

Personlighetsutforskande I början av varje intervju uppmanades intervjupersonerna att
berätta om hur stor betydelse spelandet och rollspelen hade haft för dem själva. Fem av
intervjupersonerna upplevde att rollspelen hade blivit en drog, något som de var tvungna att
genomföra under dagarna, medan tre av intervjupersonerna upplevde att det endast var en
rolig hobby.

Flera av intervjupersonerna uppgav att rollspelen var som en plattform där de fick
möjlighet att låtsas vara någon de egentligen inte är. Spelen gör det möjligt att experimentera
med sin egen personlighet på ett sätt som inte är möjligt utanför den fiktiva världen. Två av
intervjupersonerna poängterade att det handlade om att vara någon annan för en stund. Det
framkom att rollspelen hade stor betydelse när det gäller att ta fram dolda sidor av sig själv. IP
8 uttryckte detta fenomen: ”Rollspel är ett sätt att spela ut och undersöka olika sidor hos mig
själv. Ta fram delar av min personlighet och spela ut såväl mörka som ljusa sidor hos mig
själv”. Det handlade enligt alla intervjupersonerna att visa sidor som de inte kan visa för
människor utanför den virtuella världen. IP 3 uppgav att man kunde testa sina gränser på ett
helt annat sätt. Rollspelen medförde att intervjupersonerna kunde göra saker tillsammans med
andra individer på ett helt annat sätt än i den verkliga världen.

Kontaktskapande Alla intervjupersoner uppgav att rollspel kunde ses som en social
plattform där spelare från hela världen kan interagera med varandra. IP 4 uppgav att ”det är
bara att slå på en dator och börja spela, så har man träffat någon från exempelvis Australien”,
samtidigt poängterade IP 8 att rollspelen hade en tendens att ta över det sociala umgänget. Det
handlade om att ju mer han spelade och ju större betydelse spelet fick desto mindre social
kontakt blev med den verkliga världen. IP 1 uppgav att rollspelen är ett sätt att träffa vänner
som han inte skulle träffa annars. IP 1 uttalade detta fenomen: ”Rollspel betyder
underhållning, umgänge och mental och personlig utmaning. Det är inte bara att försöka spela
en fiktiv roll i en fiktiv värld, det är också att göra det så bra som möjligt och det tillsammans
med andra”. Med detta menade han att på grund av att han är en tillbakadragen person med ett
osocialt beteende medför rollspelen att han kunde ta kontakt med andra människor på ett
enklare sätt. Detta har återigen att göra med möjligheten att vara någon annan än den han
verkligen är.
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Det framkom av alla intervjuerna att rollspelen får större betydelse ju längre man spelar.
Alla började spela i tidig ålder, då hade spelen inte någon stor betydelse, men ju längre man
spelade desto större betydelse fick de. För sex av intervjupersonerna fick spelen större
betydelse ju längre de hade spelat. IP 2 uppgav att genom att hans intresse för spelandet
ökade, ökade även spelets betydelse. Det är hur länge man fortsätter att spela som avgör
vilken betydelse det kommer att få för spelaren. När IP 2 började spela rörde det sig endast
om en kul hobby men ju längre han spelade desto intressantare blev det, vilket medförde att
spelets betydelse ökade.

Rollspelens påverkan på deltagarna

Temat rollspelens påverkan kan sammanfattas i kategorierna positiv påverkan, engagemang
och negativ påverkan. Temats meningsenheter var bland annat tillfredställelse och frustration.
En tydligare sammanfattning kan ses i Tabell 2.

Tabell 2.
Kategorier och meningsenheter för temat påverkan
Tema Kategorier Meningsenheter

Påverkan Positiva känslor Glädje
Handlingskraft
Engagemang
Socialt utvecklande
Upprymdhet
Fascination
Tillfredsställelse

Engagemang Positiv glöd
Inlevelse

Negativa känslor Otålighet
Olust
”Sorg vid förlust”
Irritation
Frustration
Ledsamhet

Gemenskap
Interaktion

Positiva känslor Intervjupersonerna uppgav att de kände en form av glädje och
tillfredsställelse som de endast kan få genom sitt spelande. Deltagarna uppgav att rollspelen
gjorde dem gladare. Tre av intervjupersonerna poängterade att genom att sätta sig in i sin
karaktär kan man uppleva en form av glädje som de inte kunde uppleva utanför den virtuella
världen. IP 6 uttalade detta fenomen: ”Jag blir glad, upprymd och engagerad och
handlingskraftig när jag rollspelar”. Samtidigt uppgav IP 7 att han påverkats på följande sätt:
”Glädje, fascination och engagemang är nog en bra sammanfattning. Man tänder till och får
en positiv glöd”. Det framgår av intervjuerna att hälften av deltagarna påverkades mer om de
spelade roller som var deras raka motsats.
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Flera av intervjupersonerna poängterade att rollspel handlar om att sätta sig in i sin
karaktär. Spelaren måste se på världen ur karaktärens ögon, han måste bli en och samma
person. Genom att spela motsatsen till sig själv prövas individernas empatiförmåga.
Intervjupersonerna uppgav också att spelandet påverkade deras sociala förmåga, deras
interaktionsförmåga. Här handlar det om att de måste kunna samspela med andra spelare för
att nå det slutgiltiga målet med spelet. IP 3 uppgav att ”Spelet har haft stor inverkan på mig.
Jag har alltid varit ganska tillbakadragen person, och att rollspela någon som är mindre
tillbakadragen, eller på minsta vis annorlunda, person än en själv tvingar mig att utvecklas
socialt.” IP 3 poängterade här att för att hans sociala förmåga har påverkats. Med detta
menade han att genom sitt spelande av rollspel har han lättare att samspela med andra
människor både i den virtuella och verkliga världen.

Det har samtidigt framkommit av intervjuerna att typen av påverkan hänger ihop med
vilken typ av spel man spelar. Intervjupersonerna uppgav att vissa spel kan påverka mer
positivt än andra, samma sak gäller för den negativa påverkan. Sammanställningarna av
intervjuerna visar dock att spelen har haft en positiv påverkan på deltagarna.

Engagemang Intervjupersonerna upplevde att deras förmåga att engagera sig i saker hade ökat
sedan de började spela rollspel. Samtliga intervjupersoner uppgav att innan de började spela
hade de inte samma engagemang i något, det har inte funnits något som tilltalat dem tidigare.
Detta har dock förändrats efter det att de började spela rollspel. Rollspelen var något nytt och
spännande. Deras engagemang och intresse ökade och tillslut var de fast. Spelen har varit
något som har fått dem att känna sig tillfreds och gjort dem lyckliga. De har blivit en del av
hur de är som personer idag.

Fyra av intervjupersonerna uppgav att de samtidigt upplevde att spelandet av rollspel även
påverkat deras förmåga att leva sig in i hur andra människor tänker, dvs. inlevelseförmåga.
När det gällde denna förmåga handlade det om, enligt intervjupersonerna, att de känner
samma känslor som karaktärerna de spelar. Med detta menas att de känner sorg vid förlust av
en nära vän, ilska mot förtryck och glädje vid återseende av gamla vänner. Dessa känslor
känns av både spelaren och karaktären i den virtuella världen, de synkroniserar med varandra.
Istället för vara två individer som är skilda från varandra blir de en helhet.

Negativa känslor Samtliga deltagare uppgav att de inte upplevde att spelandet hade några
stora negativa effekter på dem. De upplevde inte att det uppstod någon negativ påverkan
medan de spelade. Det som menades var att den enda negativa påverkan som uppstod medan
de spelar var att de ibland känner en otålighet till nästa gång de ska spela. De kunde också
känna en ledsamhet när det händer något tråkigt i spelet. Samtliga deltagare uppger också att
det finns de tillfällen då de känner frustration, dock sker detta endast då det inte går som de
vill i spelet. IP 8 illustrerade den positiva och negativa påverkan på följande sätt: "det uppstår
en det här var häftigt! -känsla när det händer något bra eller det här var irriterande! -känsla
när det händer något dåligt".

Upplevelse av kortvarig påverkan

Temat som berörde upplevelsen av kortvarig påverkan efter att intervjupersonerna slutat spela
avslöjade att de flesta av intervjupersonerna upplevde att den aktuella påverkan inte satt i en
längre period. Det var endast då intervjupersonerna reflekterade över vad som hade hänt
under spelomgången som känslorna höll i sig. De direkta känslorna, ex. glädje, frustration
etc., som uppstod medan de spelade försvann dock på en gång då de slutat spela. Två av
intervjupersonerna uppgav att det var tämligen enkelt att lämna sin karaktär och de känslor
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som uppkom medan de spelade i den virtuella världen. De uppgav att de hade lätt för att skaka
av sig känslorna, vilket hade att göra med, enligt intervjupersonerna, att de hade
uppfattningen att det bara var ett spel och inte verklighet.

Tre av intervjupersonerna uppgav dock att en del av den positiva påverkan kan hänga i en
kort period efter att de slutat spela. De uppgav att om det hade hänt något specifikt under
spelomgången kunde känslorna hålla i sig. IP 5 uttalade detta fenomen ”Känslorna kan hänga
i sig men detta ligger främst i om man reflekterar över själva spelandet eller händelsen med
andra människor”. Då deltagarna hade klarat ett delmål av ett äventyr kunde den glädjen
hänga kvar en kort stund efteråt. IP 5 uppgav att det dock var mer vanligt att den upplevda
påverkan under spelomgången endast hängde i sig medan de spelade och att den avtog direkt
när de slutat spela.

Tre av intervjupersonerna uppgav dock att de hade upplevt att påverkan hållit i sig en
längre period. Det handlade om att de direkta känslorna hade hållit i sig. IP 5 uppgav att
”Känslorna brukar hänga i efteråt. Det blir alltid så att någon eller några delar av en
spelomgång blir trevliga minnen och känslor som man lever på ett tag”. Det som dock uppges
här är att den aktuella påverkan görs om till minnen. IP 5 uppgav även att det kanske inte är
den aktuella påverkan som hänger i sig utan att det endast är minnet av händelsen som var
långvarigt.

Upplevelse av varaktig förändring

Temat upplevelse av varaktig förändring kan sammanfattas i kategorierna personlig
utveckling, kommunikation och social utveckling. Temats meningsenheter var bland annat
självförtroende och konfliktlösning. En tydligare sammanfattning kan ses i Tabell 3.

Tabell 3.
Kategorier och meningsenheter för tema varaktig förändring
Tema Kategorier Meningsenheter

Förändring Personlig utveckling Självförtroende
Fantasi
Motivation
Självkänsla
Kunskap
Engagemang
Empati
Mognad
Improvisationsförmåga

Kommunikation Struktur i samtal
Gruppdynamik
Konfliktlösning

Social utveckling Teamwork
Inlevelseförmåga
Tolerans
Improvisationsförmåga
Interaktion
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Personlig utveckling Samtliga intervjupersoner uppgav att de upplevde att det skett en
positiv förändring på deras personliga utveckling. Med personlig utveckling menas att det
skett en förändring när det gäller hur de är som personer. IP 8 uppgav att hans tolerans mot
andra personer hade ökat sedan han började spela rollspel. Samtliga intervjupersoner ansåg
också att deras empatiförmåga hade ökat, vilket de förklarade med den inlevelseförmåga som
nämndes under föregående tema. Att denna förmåga hade utvecklats som den gjort hade
enligt deltagarna också att göra med att de var tvungna att arbeta tillsammans med andra
spelare för att nå spelens mål, de måste arbeta tillsammans för att klara äventyret.

När intervjupersonerna pratade om varaktig förändring uppgav de att deras självförtroende
hade ökat. Två av intervjupersonerna poängterade att de genom problemlösning kunde stärka
sitt självförtroende. Problemlösningen medförde att de fick testa sina gränser och se vad
kunde klara av, vilket medförde att de började tro mer på sig själva.

Förändringen på det personliga planet handlade enligt samtliga intervjupersonerna om att
de upplevde att de hade blivit mognare efter att de spelat rollspel en längre tid. Två av
intervjupersonerna uppgav att de genom att spela rollspel har börjat känna sig tryggare i sig
själva. IP 7 uppgav att hans personliga utveckling hade sett ut på följande sätt:

”För det första har jag vuxit som person vad det gäller att bemöta andra människor och
våga mer. Rollspelet har gjort mig engagerad, dessutom har jag fått mycket kunskap
genom rollspel. Rollspelandet har också förbättrat min fantasi och
improvisationsförmåga. Rollspel ger inte bara en bra bas för det sociala utan innehåller
också mängder av kunskap.”

Tre av intervjupersonerna menade att genom att få möjligheten att experimentera, uttrycka
dolda känslor och utforska olika sidor av sig själva kunde de bli tryggare i sig själva. De
upplevde denna möjlighet som ett hjälpmedel till att utvecklas till de personer som de är idag.
Spelandet hade samtidigt medfört att intervjupersonerna hade breddat sitt intellekt. Det
handlar om att de upplevde att de hade fått en bredare kunskap om saker som de kanske inte
hade kunnat få utanför spelet.

När man berör deltagarnas förändringar på det personliga planet är det dock viktigt att
nämna den roll miljön som intervjupersonerna samspelar med. IP 6 uppgav att de förändringar
som han upplevde hade på ett plan samspelat med den miljö som han befunnit sig i. Samtliga
intervjupersoner poängterade dock rollspelens betydelse när det gällde den personliga
utvecklingen. IP 7 uppgav att han inte hade varit den person han var idag om det inte hade
varit för sitt spelande av rollspel.

Kommunikation När det gäller intervjupersonernas kommunikationsförmåga uppgav
deltagarna att det skett en stor förändring. Genom rollspelen hade de kunnat utveckla sitt
språk både i tal och skrift. Det framkom under alla intervjuerna att rollspelen hade medfört att
de har kunnat skapa en bättre struktur i samtal med andra människor. Intervjupersonerna
poängterade att de hade i det stora hela blivit bättre på att kommunicera med andra
människor. IP 3 illustrerade detta genom att säga: ”Rollspel har hjälpt mig utveckla min
kommunikationsförmåga och gett mig mycket mer erfarenhet om hur människor fungerar”.
Tre av intervjupersonerna uppgav att deras förmåga att hantera motstridiga viljor hade blivit
bättre. IP 4 uppgav att han hade lättare för att lösa konflikter som kan uppstå medan de spelar

Social utveckling Intervjupersonerna uppgav att det hade skett en varaktig förändring när
det gällde hur de bemöter andra individer utanför den virtuella världen. Två av
intervjupersonerna uppgav att rollspelen hade medfört att de hade lättare att integrera och vara
sociala med andra individer. Deras förmåga att sätta sig in i hur andra människor tycker och
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tänker har gjort en poängterbar förändring. IP 2 uppgav följande: ”Jag har utvecklats socialt.
Jag passar in bättre idag än för några år sedan. Det gör att man blir mer motiverad och arbetar
bättre när det gäller det mesta.” Detta var något som uppgavs på olika sätt av alla
intervjupersonerna. De uppgav att spelandet av rollspel har medfört att de har lättare att föra
ett samtal med andra människor. Denna förändring har de kunnat se i världen som existerar
utanför spelet.

Gemensamt för samtliga intervjupersoner

Temat gemensamt för samtliga intervjupersoner kan sammanfattas i kategorierna förändring,
känslor och kommunikation. Temats meningsenheter var bland annat självförtroende och
fascination. En tydligare sammanfattning kan ses i Tabell 4.

Tabell 4.
Kategorier och meningsenheter för temat gemensamt för samtliga intervjupersoner
Tema Kategorier Meningsenheter

Gemensamma nämnare Förändring Ökad empatiförmåga
Ökat självförtroende
Engagemang
Mognad

Känslor Glädje
Fascination
Tillfredställelse
Frustration
Otålighet

Social underhållning Social plattform
Kontaktskapande

Förändring Alla intervjupersoner uppgav att det hade skett någon form av förändring sedan
de började spela internetbaserade rollspel. Det handlade bland annat om ökad empatiförmåga
och ökat självförtroende. Det var inte bara på det personliga planet som det skett en
förändring utan det hade också skett en förändring när det gällde hur individerna bemötte
andra människor utanför den virtuella världen. Samtidigt uppgav intervjupersonerna att de
hade mognat som människor genom sitt spelande.

Känslor Samtliga intervjupersoner uppgav att det uppstod specifika känslor medan de
spelade. Övervägande av känslorna som uppstod var positiva. Det handlade om att de kände
glädje, fascination och tillfredsställelse medan de spelade. När det gäller glädjen som uppstod
under spelandet handlade det om en glädje som intervjupersonerna inte kunde uppleva utanför
spelet. Det var en form av glädje som gjorde så att individerna mådde bättre. De enda
negativa känslorna som uppstod var frustration och otålighet. Dock kopplades detta inte till
själva spelandet utan det rörde sig om otålighet till nästa spelomgång och frustration då det
inte gick som individerna ville i spelet.

Social underhållning Det framkom tydligt hos alla intervjupersoner att rollspelen hade en
betydelsefull roll när det gällde deras sociala underhållning. Genom spelen kunde de träffa
nya människor och knyta nya kontakter. Något som inte bara innebar att intervjupersonerna
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blev bättre på att kommunicera medan de spelade utan deras förmåga att kommunicera med
andra människor i den verkliga världen blev också bättre.

Diskussion

Dataanalysen resulterade i en bild av intervjupersonernas upplevelser om den direkta
påverkan som kan kopplas till spelandet av internetbaserade rollspel, samt om den upplevda
påverkan var kortvarig eller långvarig. När det gäller den första forskningsfrågan om de som
spelar rollspel själva upplever att spelandet påverkar dem, kan man tydligt se att deltagarna i
denna studie upplever sig påverkade. Det man har kunnat se genom analysen är att det handlar
om två olika sorters påverkan. Först handlar det om en direkt påverkan. Denna påverkan
innebär att det uppstod en del känslor medan individerna spelade. I sin studie poängterade
Hussein och Griffiths (2009) att internetbaserade rollspel användes som en plattform där
spelarna kunde få utlopp för sina negativa känslor. De negativa känslorna som Hussein och
Griffith pratade om var bland annat stress, frustration och ilska. Det handlade också om att
spelarna kunde få de vardagliga problemen att försvinna och att de genom spelandet kunde
ersätta de negativa känslorna med positiva. Till skillnad från deltagarna i Hussein och
Griffiths studie upplevde intervjupersonerna i den här studien att det inte hade uppstått några
direkt negativa känslor medan de spelat. Intervjupersonerna kopplade inte ihop känslorna på
samma sätt som Hussein och Griffith gjorde. I den här studien handlade det endast om
frustration och ilska i de situationer då det inte gick som individen ville.

Den andra formen av påverkan som intervjupersonerna upplevde var en påverkan som kan
beskrivas som varaktig förändring. Här handlade det som att spelandet hade förändrat dem
som personer. De hade utvecklat sina förmågor att kommunicera och att interagera med andra
människor. De hade genom sitt spelande utvecklats socialt och mentalt, och de upplevde
också en social utveckling. Spelen har förändrat spelarna genom att göra det möjligt för dem
att få utlopp för sin fantasi och experimentera på ett helt annat sätt än vad den verkliga
världen gjorde. Det handlar om att ett rollspel kan påverka en person på så sätt att han/hon
upplever sig förändrad. Istället för att känna sig isolerad kunde intervjupersonerna få utlopp
för sina sociala behov på ett sätt som passade dem. Precis som hos Hussein och Griffith
(2008) visar den här studien att rollspel gör det möjligt för personer som har svårt att
samspela med andra individer att skapa nya bekantskaper. Rollspelen blir en bekväm miljö
där alla får möjligheten att interagera med varandra. En del kanske har svårare att interagera
med människor som finns i deras närhet i den verkliga världen och för dem innebär rollspel
ett sätt att vara social på deras egna villkor. Samtidigt krävs det av dem som spelar att de är
öppna för andra människor. Det handlar om att kunna arbeta tillsammans för att nå det
slutgiltiga målet. Samarbete blir därför en av grundpelarna i att spela rollspel.

Studien visar att spelandet av rollspel kan ha en positiv effekt på människor. Spelandet kan
bland annat medföra att individer blir mer sociala. Den visar också att spelandet av rollspel
upplevdes kunna öka individernas självförtroende. Med detta menas att genom
experimenterandet och den sociala utmaningen blev deras självförtroende starkare, dvs. de
började i större utsträckning tro på att de kunde klara av olika saker. För övervägande av
intervjupersonerna handlar det om att spelen har påverkat deras sociala förmåga och
rollspelen prövar deras förmåga att lösa problem, något som bekräftar det Talamo, Rozzi och
Mellini (2010) poängterade i sin studie.

Deltagarna i den här studien poängterade många gånger att spelandet av rollspel handlar
om att sätta sig in i sin karaktär och vara en helhet istället för att vara två skilda enheter. Nina
Huntemann (Anderson et al. 2010) beskrev detta som:
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”You know what’s really exciting about video games is you don’t just interact with the
game physically – you’re not just moving your hand on a joystick, but you’re asked to
interact with the game psychologically and emotionally as well. You’re not just
watching the characters on screen; you’re becoming those characters” (Anderson et. al.
2010)

Det Huntemann menade var att individer som spelar videospel eller som i det här fallet
internetbaserade rollspel inte enbart rör en joystick utan de blir en del av spelen. De känner
samma känslor som sin karaktär. Spelarna tittar inte bara på sina karaktärer medan de utför
olika handlingar utan de blir sina karaktärer. Det är inte karaktären som genomför de olika
kommandona utan det är spelaren själv som gör det. Anderson, Bushman, Ihori, Sakamoto,
Saleem, Shibuya och Rothstein (2010) såg också det som en självklarhet att individer som
spelar rollspel blir ett med spelet. Det handlar inte om att individen endast rör en joystick utan
han blir en helhet med sin karaktär. Anderson et. al påpekar dock att spel som innehåller
aggressivt beteende och våldsamma handlingar och tankar tenderar att skapa antisocialt
beteende. De medför också att spelarnas förmåga att känna empati minskar. Till skillnad från
Anderson et al. visar den här studien att spelarna själva inte upplever att spelandet av rollspel
har haft en negativ påverkan på deras empatiförmåga. De upplever istället att spelandet av
rollspel haft en positiv påverkan, dvs. att deras förmåga att känna empati gentemot andra
människor har ökat. En anledning till denna motsägelse kan vara att Anderson et al. (2010)
lägger fokus på våldsamma videospel. I sin studie nämner de japanska rollspel men de tittar
inte på själva effekterna av dem. Den här studien fokuserar endast på internetbaserade
rollspel, vilket medför att resultatskillnaderna kan ha att göra med vilket spel det är som
spelas.

Samtidigt kan skillnaderna också ha att göra med om individerna spelar ett våldsamt spel
eller inte. Ett våldsamt spel kan ha större negativ påverkan på individernas empatiförmåga än
ett spel som inte är våldsamt. Ju våldsammare ett rollspel är desto mer påverkad kanske
individen blir medan han spelar. Samtidigt kan det ha en motsatt effekt. Även här krävs det
nya studier för att få ett tillräckligt svar. Då det inte framgår vilken typ av rollspel, dvs. om
det räknas som våldsamt eller inte, individerna i den aktuella studien spelar kan man endast
gissa sig till att de kanske inte spelar våldsamma spel då deras spelande har haft en positiv
påverkan på individernas empatiförmåga. Samtidigt kan det vara så att de spelar våldsamma
spel men upplever ändå att deras empatiförmåga har påverkats positivt.

Talamo et al. (2010) poängterade, till skillnad från Anderson et al. (2010), i sin studie att
rollspel kunde ha en positiv påverkan på individers empatiförmåga. Detta motsäger det
Anderson et al. kom fram till i sin studie. Än en gång måste man komma ihåg att det rör sig
om två helt olika spelformer i Talamo et al. studie och Anderson et al. studie. De olika
resultaten visar att upplevelsen av påverkan på empatiförmågan är individuell. Det går inte att
fastställa till hundra procent hur påverkade individer kommer att uppleva sig vara utan det
kommer hela tiden handla om olika sorters påverkan. Det kommer dock troligtvis finnas
likheter och skillnader i upplevelserna.

När det gäller den andra forskningsfrågan, dvs. om intervjupersonerna upplevde att den
aktuella påverkan höll i sig efter det att de slutat spela, är inte resultatet från intervjuerna
tillräckliga för att dra säkra slutsatser angående om den kunde hålla i sig en längre tid. Det
gavs inte en tillräckligt klar bild över om och hur effekterna i så fall kan hålla i sig. För att
kunna dra slutsatser om detta måste fler studier göras, exempelvis enkätstudier med ett större
antal medverkande. Det ökade antalet deltagare måste undersökas för att man ska kunna få en
bättre bild av hur ihållande effekterna av spelandet kan vara. Samtidigt visar resultatet att
intervjupersonerna upplevde att den direkta påverkan inte höll i sig en längre tid. Med detta
menas att de känslor som uppstod under spelomgången försvann direkt efter det att individen
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avslutat spelandet. Det som framkom av intervjuerna tyder på att det endast är om det händer
något specifikt under spelomgången som känslorna kvarstår. Den andra formen av påverkan,
dvs. den varaktiga förändringen, kunde hålla i sig en längre tid efter det att individerna slutat
spela. Här handlade det om att individerna bland annat upplevde att deras självförtroende
ökade under en längre period. Slutsatsen här blir att den direkta påverkan är kortsiktig medan
den varaktiga förändringen är långsiktig.

Studien visar också att intervjupersonerna upplevde sig mer påverkade nu än vad de gjorde
när rollspelen spelades för första gången. Spelen blev en del av dem istället för att bara vara
en hobby. För en del av deltagarna gick spelen från att vara en rolig sysselsättning till att vara
ett måste. Detta kan ge en förklaring till varför en del av intervjupersonerna upplevde sig mer
påverkade än andra. Det handlar om att ju större betydelse spelen har desto större påverkan
har dem på spelarna. En förklaring till detta kan vara att när de började spela, vilket ofta
skedde i tidigt tonår, kanske de inte kunde känna av rollspelens påverkan lika starkt som när
de hade hållit på under en längre period. Det kan vara svårt att upptäcka effekterna av
spelandet i början, då intervjupersonerna inte spelat så länge. En reflektion över spelens
påverkan kanske endast kan ske efter en period av intensivt spelande. Samtidigt kan det även
vara tvärtom. Det kanske är så att individerna blir mer påverkade i spelandets tidiga stadier.
Individerna kanske är mer lättpåverkade när de börjar spela och denna påverkan kanske
sjunker ju längre tid de spelar. För att få svar på detta måste det dock ske ytterligare en
datainsamling.

Det finns en möjlighet att resultatet av den aktuella undersökningen hade kunnat bli
annorlunda om urvalet hade varit större. Ett större urval hade kunnat innebära att man skulle
kunna få en bredare bild av hur rollspel kan påverka individer. Ett större urval skulle även
kunna ge en bredare bild av om denna påverkan kan hålla i sig eller om den avtar direkt efter
det att de slutat spela. Då studien har ett så här pass litet deltagarantal blir bilden av hur de
som spelar rollspel upplever sig påverkade av sitt spelande begränsad. Även bilden av hur
länge den håller i sig blir begränsad. Det är alltid viktigt att komma ihåg att vi påverkas olika,
vilket medför att genom ett större urval skulle man kunna få fler möjliga uppfattningar om hur
individer kan påverkas av att spela rollspel. Bara för att en person känner sig påverkad av
rollspel på ett visst sätt behöver inte det betyda att en annan person känner sig påverkad på
samma sätt.

I och med att studien endast visar en begränsad bild av hur påverkade individer upplever
sig vara av sitt spelande är det svårt att säga om resultaten är generaliserbara. Även här spelar
urvalets storlek in. Då det är ett litet urval och riskerna för att ett delvis annorlunda resultat
skulle kunna uppstå om fler intervjuer genomfördes är den externa validiteten låg, vilket
medför att resultat inte går att generalisera till alla individer som spelar internetbaserade
rollspel. Det aktuella resultatet beskriver endast hur en liten del av majoriteten upplever sig
påverkade, vilket innebär att resultatet kan generaliseras till en del men inte hela majoriteten.
Det som dock måste finnas i åtanke är det som sagts tidigare, vi påverkas olika vilket alltid
kommer att medföra att resultaten i undersökningar blir olika men vid ett större urval skulle
dock likheterna/skillnaderna som existerar i intervjupersonernas utsagor antingen öka eller
minska. Detta skulle i sin tur kunna medföra att resultat skulle bli säkrare än vad det har blivit
i denna undersökning. Med ett större urval skulle kanske slutsatserna bli starkare. Resultatet
skulle i högre grad styrka de slutsatser som drogs vid analysen. Ett interbedömarreabilitetstest
hade också kunnat medföra en högre styrka i slutsatserna som drogs under den här studien.
Genom att göra detta test hade undersökningens trovärdighet ökat.

Då det finns flera olika sorters rollspel skulle det vara intressant att se om det finns en
liknande påverkan hos de andra typerna. Har de traditionella rollspelen (s.k. paper-pen
rollspel) liknande påverkan som de internetbaserade rollspelen? Det skulle vara intressant att
se om det finns några likheter i den påverkan som kan uppstå hos dessa två former av rollspel
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eller om de skiljer sig helt och hållet åt. Då det rör sig om två helt olika former av rollspel
borde det finnas någon skillnad men samtidigt måste det också finnas likheter då det hela
tiden rör sig om rollspel.

De huvudgripande slutsatserna i den här studien är följande;

1. Rollspelen får större betydelse ju längre individen spelar
2. En längre tids spelande ökar individers självförtroende och empatiförmåga
3. MMORPG-rollspel har ingen direkt negativ påverkan på individerna
4. Den direkta påverkan är kortvarig medan den varaktiga förändringen är

långvarig.

Det är dessa slutsatser som får sammanfatta denna undersökning. Kort och koncist kan man
säga att individer påverkas av att spela internetbaserade rollspel. Hur denna påverkan ser ut
och hur länge den håller i sig är beroende av vilken spelare man frågar. Det är också rimligt
att anta att det delvis beror på hur man är som person. En del som spelar rollspel kan påverkas
mer, samtidigt som vissa kanske inte påverkas alls av sitt spelande. Den aktuella frågan att
undersöka är nog istället hur mottaglig individen är för det som händer i spelet och hur bra
han kan distansera sig från det. En lättpåverkad person kanske kan vara mer mottaglig för det
som händer i spelet. Han har kanske svårare att distansera sig, vilket kan medföra att han
påverkas mer än en person som är svårpåverkad. Samtidigt hänger mycket på vilken
uppfattning individen har om själva spelet och dess roll i ens vardag. Har den en större roll
kanske den påverkar mer medan då den är en hobby har en mindre påverkan. Ser individen
spelet som endast ett spel har han nog lättare att inte påverkas så mycket utan man distanserar
sig på ett helt annat sätt.
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