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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att få större förståelse för kvinnors upplevelser av deras 

online-spelande. Studien baserades på 10 semi-strukturerade intervjuer som sedan 

analyserades med en tematisk analysmetod för att hitta gemensamma mönster hos kvinnorna 

som deltog.  

Analysen resulterades i fyra teman: Känna gemenskap, Möta fördomar, Fly vardagen 

och Möjlighet att utvecklas. Resultaten visar att kvinnorna i studien drivs av det sociala i 

spelet och att ha en gemensam aktivitet med vänner och även hitta nya vänner. Resultatet 

visar även på fördomar som kvinnorna möter i spelvärlden men också från personer som inte 

spelar. Det visar även på att spelet kan användas som en copingstrategi för att hantera olika 

situationer. Resultatet visar även på att kvinnorna inte spelar för att vinna men att kunna 

prestera och utmanas i spelen är viktigt. Slutsatsen var att åtgärder bör göras så att aggressiva 

beteenden och påhopp på grund av kön ska upphöra. Gaming borde hanteras som en hobby 

vid framtida forskning och då jämföras med andra aktiviteter för att se vilka nack- och 

fördelar som kan finnas.  

 

Nyckelord: online-spel, gemenskap, fördomar, coping, prestation 
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Abstract 

The aim with this study was to explore women’s experiences with their online-gaming. 

The study was based on 10 semi-structures interviews and was analyzed by using a thematic 

analysis method to find patterns within the data.  

The analysis resulted in four themes: The sense of community, Confronting prejudice, 

Escaping reality and Ability to evolve. The result shows that the women participating in this 

study are driven by the social aspects of gaming and to find a mutual activity with friends, 

and also to find new friends. The result also shows that the women have to face prejudice in 

the gaming community but also from people who do not play, like family and friends. The 

result is showing that gaming can be used as a coping strategy to handle situations in life. The 

women in this study were not playing mainly to win but to be able to perform well and being 

challenged in the game is important. The conclusion was that aggressive behavior and insults 

because of gender needs to end trough different measures. Gaming should be considered as a 

hobby for future studies and be compared with other activities. By doing so it would be 

possible to see what benefits and disadvantages there are when having gaming as a hobby.  

 

Key words: online-gaming, community, prejudice, coping, achievement 
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Förord 

Arbetet med denna studie har varit givande och kämpig men samtidigt väldigt 
intressant. Stort tack till tjejerna som ställde upp på intervjuerna och som delade med sig av 
sina åsikter, tankar och upplevelser. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att 
genomföra.  

Tack till handledarna som hjälpt mig med konstruktiv kritik så att jag kunde utvecklas 
och göra detta arbete bättre.  

 Tack till Alma och Emelie för ert stöd genom topparna och dalarna i hela processen.   
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Inledning 

Olika typer av videospel har funnits länge men i takt med utvecklingen av teknologi 

och att internetåtkomsten blivit bättre så har videospelandet utvecklats (Shott & Horrell, 

2000). Att spela online-spel, även kallat gaming, blir mer populärt för varje år och antalet 

spelare ökar (Shi, Renwick, Turner & Kirsh, 2019). Online-spel innebär att personen spelar 

ett spel, på antingen konsol (enhet att styra det som sker på skärmen som enheten är 

uppkopplad till) eller dator där den är uppkopplad till internet och individen har möjlighet att 

interagera med andra. Gaming förknippas ofta med unga tonårspojkar som spelar i sina 

pojkrum men detta har nu visat sig inte stämma helt, då allt fler vuxna personer spelar 

(Griffith, Davies & Chappel, 2004; Pietersen et al., 2018). Enligt Williams, Yee och Caplan 

(2008) är det personer mellan 23-39 år som spelar mest och lägger mest tid på att spela varje 

vecka, där 26 speltimmar i veckan är det vanligaste. 

Gamingvärlden är stor och det finns olika typer av spelgenrer där en av de är Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG). Där skapar spelaren eller intar rollen 

som en fiktiv karaktär i en värld som aktivt ändras och som blir en virtuell verklighet för alla 

användare i den världen. Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) är en genre där spelaren 

väljer ut och kontrollerar en karaktär i ett lag, där laget ska förstöra motståndarlaget. First 

Person Shooter (FPS) är en genre som består av strategiska spel där spelaren ser skärmen ur 

spelkaraktärens synfält. Spelet går ofta ut på att skjuta fienden, där man kan samarbeta med 

andra. Dessa är de tre större och mest populära spelgenrerna inom online-spel (Ghuman & 

Griffiths, 2012; Lopez-Fernandez, Williams & Kuss, 2019).   

Ett vanligt begrepp för att beskriva personer som spelar är ”gamers”. Det är bara en 

ytterst liten del av de som spelar som identifierar sig själva som gamers (Shi et al., 2019). En 

gamer kan definieras som en person som spelar något typ av videospel regelbundet och som 

ser sig som en del av gemenskapen i spelvärlden, gamers kan även ibland delta i elektroniska 

sporter där de har möjlighet att spela för att vinna pengar (Lopez-Fernandez, Williams, 

Griffiths & Kuss, 2019). Att identifiera sig som gamer är mer vanligt hos män, speciellt då 

yngre män (De Grove, Courtois & Van Looy, 2015). Kvinnor blir sällan kallade för gamers 

utan blir då automatiskt kallade för ”female gamers” eller ”gamer girls”, alltså kvinnliga 

gamers (Eklund, 2011). Varför kvinnor inte kallas för gamers kan bero på att män har bilden 

av att vara mer ”hardcore” alltså mer seriösa där de spelar hårda och tävlingsinriktade spel 

medan kvinnor har bilden av att spela lätta spel för skojs skull (Lopez-Fernandez et al., 

2019).  



 

 6 

I en studie gjord av Beavis och Charles (2007) berättade unga kvinnor att de har fått 

möta mycket fördomar i spelvärlden. Forskning av Vermeulen, Núnez Castellar och Van 

Looy (refererad till i Lopez-Fernandez et al., 2019) visar att kvinnor upplever en viss stress 

att spela med eller emot män. Att få höra att gaming inte är gjort för kvinnor och att de istället 

borde göra ”tjejgrejer” är inte ovanligt att höra som tjej (Beavis & Charles, 2007). I samma 

studie berättar kvinnorna att killar och män inte förväntar sig att kvinnor kan spela och att de 

inte kan vara på samma nivå eller till och med vara bättre än männen. Det finns en tydlig bild 

att män är bättre än kvinnor på spel och att kvinnor behöver mer hjälp för att ta sig framåt i 

spelet (Lopez-Fernandez et al., 2019). När kvinnor spelar bra är det vanligt att då höra att de 

spelar bra ”för att vara tjej” (Beavis & Charles, 2007). Tidigare studie framhäver även de 

tillfällen och personer som uppmuntrar och uppskattar kvinnor och tjejer som spelar.   

Forskningen visar att idag består ungefär hälften av dem som spelar av kvinnor (Lopez-

Fernandez et al., 2019). Fortfarande görs det mesta av forskningar på pojkar och män då det 

anses vara en hobby främst för män. Enligt Williams, Consalvo, Caplan och Yee (2009) 

spelar kvinnor fler timmar i veckan än män med ca 10 timmar mer. Däremot säger Lopez-

Fernandez et al. (2019) att kvinnor inte spelar lika mycket som män vilket kan bero på att 

kvinnorna blir irriterade av att vissa spel inte är utvecklade med kvinnor i åtanke. Det är svårt 

att veta exakt om kvinnor generellt sätt spelar mer eller mindre än män då individerna får 

göra självskattning på deras speltider (Williams et al., 2009). 

Mycket av den forskning som gjorts på kvinnor som spelar har fokuserat på 

sexualiseringen av kvinnliga karaktärer i olika spel, samt hur det är att vara en kvinna i ett 

MMORPG -spel där man kan kommunicera med andra. I en kvalitativ studie av Eklund 

(2011) hade kvinnorna i studien olika syn på om de ville ange om de är kvinnor när de spelar. 

Några av dem använde det faktum att de var kvinnor för att få hjälp av de manliga spelarna, 

medan andra inte hade upplevt att de blivit behandlade annorlunda på grund att de är kvinnor 

(Eklund, 2011).  

Något som många kvinnor som spelar har redovisat är att de föredrar att inte gå ut med 

vilket kön de har, de kanske då använder manliga karaktärer, för att slippa glåpord eller en 

viss press som uppkomma då det finns en generell fördom att kvinnor är mindre kapabla till 

att spela än män (Lopez-Fernandez et al., 2019)  

Mycket av forskningen som gjorts har fokuserat på spelberoende och de negativa 

aspekterna av att spela. Individer som är beroende lägger mer tid på att spela och det finns 

samband mellan ökade speltimmar och sämre välmående (Goh, Jones & Copello, 2019). Det 

kan även vara viktigt att närmare undersöka de positiva effekterna. Hagström och Kaldo 
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(2014) menar att den sociala aspekten i spelen är en skyddande faktor för spelaren. Tidigare 

forskning påvisar att de som spelar eller tävlar i lag ökar chanserna till att öka sitt sociala stöd 

både i spelet men även i sitt vardagliga liv (Trepte, Reinecke & Juechems, 2012). Forskning 

har visat att motivationen till att spela har sett olika ut beroende på kön, där män motiveras i 

större grad av prestation medan kvinnor motiveras mer av den sociala aspekten av spelandet 

(Williams et al., 2009). 

Att göra undersökningar om gaming kan vara viktigt eftersom det är ett fenomen som 

ökar mer för varje år och är en stor del av många personers liv. Vad det gör för de personerna 

och vad de upplever kan vara viktigt för att få större förståelse för fenomenet samt hur det 

påverkar individer och därmed samhället. 

I nuläget saknas undersökningar där kvinnor öppet får berätta om deras upplevelser när 

de spelar. Detta kan ge ökad förståelse för spelarna själva om sitt spelande. Det kan även ge 

ökad förståelse för omgivningen och personer i kvinnornas närhet som själva inte spelar till 

varför personer spelar.  

 

 

Frågeställning 

Hur upplever kvinnor sitt spelande av online-spel?  

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 Respondenterna i studien bestod av 10 kvinnor mellan 21 - 34 år som spelar något 

typ av online-spel. Inga större krav sattes för de som ville delta, för att öka chanserna att hitta 

respondenter. De enda kraven som fanns var att respondenten identifierade sig som tjej, var 

över 18 år gammal och spelade något typ av online-spel (rollspel, skjutspel, etc.) 

Flera utav respondenterna hade spelat något typ av videospel sedan de var små och 

hade börjat spela online-spel genom partners, kompisar eller syskon. Speltiden hos 

respondenterna uppgavs vara mellan 7 - 50 timmar i veckan.  

 

Datainsamlingsmetod 

 Då syftet med studien var att få en ökad förståelse för kvinnors upplevelse av sitt 

spelande valdes en kvalitativ metod för att samla in data. Genom en kvalitativ 
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datainsamlingsmetod kan respondenterna berätta om sina egna upplevelser och tankar (Smith 

2015). 

Intervjuguiden var designad som en semi-strukturerad intervju (se bilaga 1), som enligt 

Smith (2015) är en flexibel datainsamlingsmetod där intervjuaren enkelt kan följa upp på det 

respondenten säger. En semi-strukturerad intervju innebär att frågorna ska hjälpa intervjun att 

ta sig framåt, till skillnad från en strukturerad intervju där frågorna ställs i ordning och exakt 

som det står i intervjuguiden (Smith, 2015). 

 Intervjuguiden konstruerades med hjälp av Smith (2015) beskrivning av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjun började med frågan ”Kan du berätta vad som fick dig 

att börja spela?”, den frågan ska hjälpa till med att sätta igång intervjun (Josselson, 2013). 

Den är utformad så att respondenten kan börja sitt berättande och använda sina egna ord 

(Josselson, 2013).  

Resterande frågor i intervjuguiden var utformade i kronologisk ordning kring 

respondenternas spelande för att fånga respondenternas upplevelser. Samtliga frågor var 

”öppna”, de var konstruerade så att de inte gick att besvara med ett ja eller nej. Det ger 

respondenterna frihet att tolka och prata om frågan fritt och gör det enklare för respondenten 

att prata om känslor menar Smith (2015). Inga följdfrågor var konstruerade i förväg utan 

ställdes under intervjuerna för att få respondenten att utveckla en händelse eller känsla mer 

djupgående.  

Frågan ”Hur ser du på ditt spelande i relation med övriga livet” togs med i slutet av 

intervjun då det kan upplevas som en mer känslig fråga. Enligt Smith (2015) bör känsligare 

frågor lämnas till slutet då respondenten har fått möjlighet att bli mer bekväm med att prata. 

Samtliga intervjuer spelades in med inspelningsprogram och transkriberades sedan i 

Microsoft Word.  

 

Genomförande 

Majoriteten av respondenterna i studien hittades genom en Facebook-grupp med 481 

medlemmar, som var till för tjejer och dem som identifierar sig som tjejer och som spelar 

något typ av spel på skärm. Efter ett godkännande av administratören gjordes ett inlägg på 

sidan där det fanns kort information om studien fanns. De som var intresserade av att delta 

fick själva ta kontakt med forskaren. Vid visat intresse fick deltagaren ett informationsbrev 

för att få ytterligare information om studien.  

Deltagarna valdes ut genom ett ja-sägarurval där information till studien lades ut i 

gruppen för tjejer som spelar och där de som accepterade deltagandet fick själva visa intresse. 
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En del av respondenterna valdes ut genom snöbollsurval där en respondent kände en eller 

flera andra kvinnor som spelade som sedan blev tillfrågade att delta.    

Då Facebook-gruppen inte gav tillräckligt många respondenter till studien, användes 

personliga kontakter för att få tag på resterande respondenter. Respondenten fick själv ge 

förslag på tid och datum för intervjutillfället. Innan intervjun fick respondenterna möjlighet 

att ställa eventuella frågor angående intervjun eller studien. 

Då respondenterna var bosatta i olika städer i Sverige, genomfördes intervjuerna via 

chatt och samtalstjänsten Skype eller Discord - en text-och ljudchatt som är utvecklad för 

personer som spelar. Vid intervjutillfället fick deltagarna ytterligare information och chansen 

att ställa frågor. Respondenterna blev även tillfrågade om godkännande till att spela in 

intervjun. Ett muntligt samtycke spelades in separat innan själva intervjun påbörjades. Under 

intervjuerna fick respondenterna svara på sex frågor om deras upplevelser av sitt spelande. 

Inga färdiga följdfrågor var skrivna i förhand utan formulerades under intervjun av 

intervjuaren.  

 I slutet av intervjun fick respondenterna möjlighet att lägga till eventuell information 

som de kände att de ville lägga till. Inspelningen avslutades därefter och respondenten 

tackades för medverkan och fick möjlighet att ställa frågor. Endast samtycke och intervjun 

spelades in, alla frågor och kallprat innan och efter intervjun spelades inte in. Intervjuerna var 

12 - 62 minuter långa som transkriberades till 83 sidor text.    

 

Databearbetning 

 Intervjuerna analyserades genom en induktiv och tolkande tematisk analys enligt 

sexstegsmodellen av Braun och Clarke (2006). Syftet med metoden var att hitta gemensamma 

mönster för att besvara studiens frågeställning. Att analysen gjordes induktivt innebär att det 

inte fanns färdiga teorier att utgå ifrån i analysprocessen utan alla gemensamma mönster 

hittades i data från intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analysmetod användes 

då det är en passande metod att analysera intervjuer.  

För att påbörja den tematiska analysen bör all verbala data som samlats in transkriberas 

till text menar Braun och Clarke (2006). Transkriberingen gjordes manuellt efter varje 

intervjutillfälle genom att lyssna och skriva ner allting som sagts under inspelningen. Namn 

och städer som kunde avslöja respondenternas identitet skrevs inte ned.  

Det första steget påbörjades redan vid transkriberingsarbetet då det första steget innebär 

att bekanta sig med innehållet. Genom att transkribera data blir det lättare att förstå innehållet 

menar Braun och Clarke (2006). När transkriberingen var klar lästes allt material igenom ett 
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flertal gånger och den manuella kodningen påbörjades. Kodningen innebär att alla intressanta 

citat eller mönster antecknades, vilket även var en början på steg två i analysprocessen enligt 

Braun och Clarke (2006). Kodningen i steg två är viktigt för senare delar i processen, därför 

kodades all data för att förhindra risken att missa något som kan vara intressant vid senare 

steg (Braun & Clarke, 2006). All kodning lades ihop för att kunna påbörja arbetet med det 

tredje steget.  

I det tredje steget påbörjades analysen av koderna för att se vilka koder som kunde höra 

ihop och vilka koder som skilde sig från varandra (Braun & Clark, 2006). En mind-map 

gjordes för att få en överblick av materialet. Fem prototeman skapades i det tredje steget (se 

bilaga 2) och ingenting togs bort innan det fjärde steget påbörjades så som Braun och Clarke 

(2006) uppmanar.  

I det fjärde steget skulle prototemana förfinas genom att kontrollera vad som skulle tas 

bort och ifall det fanns någon typ av överlappning av de olika temana. För att kunna förfina 

temana lästes alla koder igenom igen och jämfördes med originalmaterialet för att säkerställa 

att det stämde. En del av data plockades bort då det inte kunde stödjas av data tillräckligt för 

att vara med i ett tema. I det femte steget förfinades temana för att essensen i varje tema 

skulle vara tydligt. Fyra teman framtogs och fick namnen ”känna gemenskap”, ”möta 

fördomar”, med två subteman ”vara tjej i spelvärlden” och ”fördomar från familj och 

vänner”.  De två sista temana fick namnen ”fly vardagen” samt ”möjlighet att utvecklas”.  

I det sista och sjätte steget skrevs resultatdelen med citat för att stärka det som skrevs 

vilket enligt Braun och Clarke (2006) bör göras för att fånga essensen i varje tema.  

 

Bortfall 

 För att förhindra bortfall i studien fick respondenterna läsa igenom informationsbrev 

en god tid innan intervjutillfället så att de kunde läsa på vad det innebär att delta och hur de 

kunde förbereda sig. Respondenterna fick själva föreslå tid och datum för intervjun och de 

fick även möjlighet att ställa eventuella frågor i förväg. 481 medlemmar fanns i gruppen som 

blev tillfrågad. Av de som kontaktade forskaren om att medverka valde fem personer att avstå 

av olika skäl. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet i kvalitativa studier säger hur tillförlitligt resultatet är, vilket ofta är upp till 

läsare själv att bedöma. För att stärka reliabiliteten spelades intervjuerna in för att öka 
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kvaliteten i transkriberingen. Det gjorde det möjligt genom att lyssna på materialet och skriva 

ner vad respondenten sade, samt gå tillbaka till materialet för att förhindra några missar.  

Då respondenterna själva fick bestämma tid och plats för intervjun ökade det trygghet 

för dem vilket kunde öka kvaliteten på intervjun (Smith, 2015). Intervjuerna gjordes över 

Skype eller Discord för att kunna nå personerna som ville delta. Utan möjligheten till detta 

hade det blivit svårt att genomföra det antalet intervjuer som krävdes.  

För att göra det enklare för läsaren att bedöma tillförlitligheten och kvaliteten i studien 

har koherens eftersträvats genom hela studien. Koherens ska göra att studien blir 

sammanhängande och begriplig (Smith, 2015). För att stärka validiteten i studien sparades all 

transkribering och kodning för att ha ett så kallat ”paper-trail”, för att tydligt visa hur 

analysarbetet har gjorts (Smith, 2015).  

Genom att visa bilagor kan läsaren tydligt se tankeprocessen i analysarbetet genom att 

få en överblick av koder, prototeman och färdiga temat, visar på transparens i studien vilket 

ökar validiteten (Smith, 2015). Även direkta citat från respondenterna togs med i 

resultatdelen för att visa på transparens.  

För att stärka kvaliteten ytterligare granskades de färdigställda temana kritiskt för att 

aktivt leta efter data som inte passar i temat vilket även stärker validiteten (Smith, 2015). Vid 

kvalitativa studier finns risk för bias och för att förhindra det i studien har intervjuguide och 

analysmetod kritiskt granskats av handledare och forskaren själv. Intervjuguiden har 

utformats att vara kopplad till studiens frågeställning för att stärka kvaliteten.  

 

Etiska överväganden 

Nyttan som förväntades med studien för deltagarna var att de kan få insikt över deras 

egna upplevelser när de spelar. Det kan det ge ökad förståelse för varför gaming är så 

populärt och varför det fortsätter att få fler användare samt få ökad förståelse för kvinnor som 

spelar. Nyttan beräknades väga över riskerna i studien vilket var en förutsättning enligt 

Karlstad Universitet (2019) för att få utföra studien. 

För att beakta individskyddet följde studien de fyra etiska huvudkraven enligt 

Vetenskapsrådet (2002). För att beakta informationskravet fick respondenterna ett 

informationsbrev där all information om studien fanns, respondenten fick även få en muntlig 

genomgång för att säkerställa att informationen kommer fram (Vetenskapsrådet, 2017). 

Respondenterna fick även information att de när som helst får avbryta intervjun och 

deltagandet (Se bilaga 3). Vid samband med intervjun fick respondenterna godkänna 

samtycke till att delta i studien och att intervjun kommer spelas in vilket är ett krav för att 
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datainsamlingen ska få göras (Vetenskapsrådet, 2002). Vid samtliga intervjuer gjordes 

samtycket muntligt och spelades in på separat ljudfil. 

Inspelning av intervjuerna var nödvändig för transkriberingsarbetet så ingen viktig 

information från respondenten missades. Inspelningarna lagrades på ett USB-minne där ingen 

obehörig hade tillgång till de insamlade personuppgifterna. Att skydda personuppgifter ska 

göras enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Inspelningarna transkriberas och 

transkriberingarna lagrades i säkert förvar på ett USB-minne. Ljudfilerna samt 

transkriberingarna raderas när uppsatsen har blivit godkänd. Genom säker lagring 

garanterades konfidentialiteten och spårningen till individerna i studien minskades. De 

uppgifter som samlades in användes endast till studiens syfte för att beakta nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Inga känsliga personuppgifter behövdes samlas in för studien, då ämnet inte upplevdes 

som känsligt. Inga psykiska eller fysiska risker förväntades ske i samband med 

datainsamlingen. Enligt EU:s dataskyddsförordning har respondenterna rätt att få tillgång till 

studien vilket de kan få genom DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), där uppsatsen 

laddades upp när den blivit klar och godkänd.  

 

 

Resultat 

I resultat av den tematiska analysen framkom fyra teman som kunde beskriva 

kvinnornas upplevelser av deras spelande. Ett tema var känna gemenskap som beskriver 

respondenternas sociala upplevelser av att spela, som att hitta vänner och få stöd. Det andra 

temat var möta fördomar som delades upp i subteman vara tjej i spelvärlden samt fördomar 

från familj och vänner som beskriver fördomar från personer från vardagliga livet samt dåliga 

attityder de möter när de spelar. Det tredje temat var fly vardagen som beskriver hur spelet 

ger en möjlighet att släppa stress och hantera vardagen. Det fjärde och sista temat möjlighet 

att utvecklas tar upp respondenternas möjlighet att vara kreativa och utvecklas i spelen.  

 

Känna gemenskap  

I temat ”känna gemenskap” beskrevs de olika sociala aspekterna som respondenterna 

ser med att spela. Att hitta vänner, känna stöd och att kunna dela sin glädje till spelandet.  

Samtliga respondenter berättar om att dela gemenskapen till spelandet är en av de 

största drivkrafterna till att spela. Redan sedan barndomen har ett flertal av respondenterna 

spelat spel tillsammans med kompisar. För de respondenterna som inte hade mycket vänner i 
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skolan eller på fritiden kunde istället hitta vänner i spelet. Även de som hade vänner på 

fritiden kände att det fanns en möjlighet att hitta och skapa nya vänskaper. De som spelar har 

samlats på en plattform och delar samma intresse så menar respondenterna att det blir en 

naturlig grund till att börja prata om spel som sedan kan utvecklas till ett samtal till andra 

ämnen om livet och andra gemensamma intressen. ”Och man kan hitta mycket kompisar 

också om man vill det, det kan ju vara att man har liknande övriga intressen…” 

Med den möjligheten att hitta gemensamma intressen berättar respondenterna att 

online-vännerna även kan bli vänner i riktiga livet. Det öppnar även upp möjligheten hitta 

personer att prata med världen över för att diskutera och lära sig om nya kulturer. ”… man lär 

sig mycket om deras kultur, länder och hur de ser på saker och ting och det är en stor del i 

det hela tycker jag” 

Flera respondenter berättar att de tidigare varit blyga och har tyckt att sociala 

sammanhang var jobbiga och att det i början var jobbigt att prata med nya människor i spelet. 

De berättar att med tiden blev det lättare med det sociala och det blev istället till något 

positivt vilket även gällde i verkliga livet då de sociala sammanhangen inte längre var ett 

jobbigt moment. ”Eftersom man hela tiden socialiserar sig så blir ingenting jobbigt liksom, i 

alla fall inte på den sociala sidan…” 

För dem respondenterna som inte är blyga utan tycker det är givande med sociala 

sammanhang känner att spelet ger dem den sociala stimulans de behöver. Spelandet ger dem 

en annan möjlighet till att vara social utan att behöva gå ut. De kan istället sitta hemma och 

utföra en gemensam aktivitet tillsammans med sina kompisar genom gemensamma 

chattgrupper. ”… det är en aktivitet man gör själv men man behöver nödvändigtvis inte vara 

själv i det” 

Med den här gemenskapen bildas även ett stöd där respondenterna upplever att när de 

har en dålig dag kan gemenskapen i spelet lyfta upp dem så deras humör blir bättre. 

Respondenterna upplever att när de spelar så får de en känsla av att känna sig behövd i både 

spelet men också privat. I spelet kan respondenterna hjälpa andra genom att ge tips och råd 

för att förbättra sig men också handfast hjälp i spelet, vilket respondenterna känner att de 

även får tillbaka. Utöver spelet så känner respondenterna att de känner sig behövda socialt 

också då personerna de spelar med kanske inte mår så bra och därav kan respondenterna ge 

dem socialt stöd. ” … för många (…) som jag sitter och pratar med kan vara det enda sociala 

umgänget de har på en hel dag”.  
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Möta fördomar  

Temat möta fördomar är uppdelat i två subteman för att ta upp de olika delarna av 

fördomar som kvinnorna får möta. Fördomarna finns dels bland de andra som kvinnorna 

spelar mot i spelen men också fördomar från personer som inte spelar.  

Vara tjej i spelvärlden.  Att vara tjej i spelvärlden kan vara tufft säger 

respondenterna, då könsrollerna i spelvärlden är uppdelade. Respondenterna förklarar att det 

finns en bild att tjejer spelar stereotypiska roller i spelen, ofta sådana roller som hjälper andra 

och enklare roller. ”… det är väl ganska mycket stereotyper om tjejer att de bara spelar de 

lätte rollerna eller nånting vilket är ganska jobbigt… ”.  

De respondenterna som spelar rollerna som är till för att hjälpa andra i spelet ser den 

rollen som väldigt nödvändig då det inte är många som vill ha den rollen. Detta gäller då 

vissa typer av spelgenrer där man antar olika roller. De fördomarna som finns att det är en lätt 

roll menar respondenterna är fel då de känner att de har ett ansvar att hjälpa dem andra och att 

de gärna vill skapa en bra stämning i spelet. ”… jag känner väl att det är ett större ansvar att 

spela en annan lane, en annan roll” 

Respondenterna spelar gärna med personer som de känner sig bekväma med och flera 

respondenter håller sig till grupper med endast tjejer. Respondenterna berättar att när de tar 

kontakt med nya personer vill de helst inte berätta att de är tjejer då det ofta resulteras i 

sexistiska kommentarer eller kommentarer om att tjejer inte kan spela. De menar då att de 

hellre spelar i tystnad och gör sitt bästa för att bevisa att de faktiskt kan trots att de är tjejer. 

De menar att pressen att behöva bevisa att man är duktig kan bli jobbig. Respondenterna 

berättar att förutsättningarna för de olika könen är olika och tjejer blir dömda hårdare än 

killar. ”… för att jag är tjej så måste jag alltid spela bra”. 

Respondenterna redovisar att de själva men även bekanta till dem har slutat spela i 

perioder på grund av den hårda attityden och det kan kännas för jobbigt att försöka stå emot 

kommentarerna. Den negativa och hårda attityden finns i hela spelvärlden och respondenterna 

menar att det förstör spelupplevelsen när personer blir elaka. Respondenterna vill helst se att 

det slutar finnas skillnader mellan könen i spelvärlden även de tillfällen då kommentarerna är 

positiva. ”För mig finns det inga kön utan alla är spelare” 

Fördomar från familj och vänner. Utöver fördomarna och negativa 

kommentarerna som respondenterna får utstå i spelvärlden finns det även fördomar från 

riktiga världen. Flera respondenter berättar att de i början har skämts för att de spelar för att 

andra tycker att de slösar bort sina liv. De känner att de måste stå emot fördomar för personer 

som tror att de som spelar isolerar sig från världen och slutar ta hand om sig.  
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Respondenterna bemöter negativiteten genom att försöka att inte bry sig eller genom att 

förklara för vänner och familj att deras spelande är en hobby och att de finner mening och 

syfte i det. ”Det är liksom en hobby, som nästan vilken annan, som att folk går och golfar”. 

De berättar om fördomar att andra tror att de inte har något annat liv än spelandet men 

respondenterna menar att det måste finnas en balans. Balansen innebär att kunna få ut det 

man behöver och vill från spelandet men det ska inte hindra respondenterna från andra 

tillfällen och situationer i livet. ”jag gör ju ändå andra grejer på fritiden också vilket jag tror 

är nyttigt…” 

Samtliga respondenter ser inget slut på sitt spelande, de menar att det alltid har varit en 

hobby och så länge det är roligt finns det inte en anledning att sluta. De menar att de kan 

anpassa spelandet med resten av livet när det ändras, precis som de gör nu.  

 

Fly vardagen 

Temat fly vardagen beskriver hur spelandet kan hjälpa respondenterna att hantera 

svårigheter och stress i vardagen men också hur det kan hjälpa dem att motiveras inför andra 

uppgifter.  

Hur spelandet ser ut beror mycket på vad som händer i livet menar respondenterna. Vid 

mer hektiska perioder med skola och jobb hamnar spelandet lite i bakgrunden. Däremot kan 

spelandet användas till för att hjälpa till för att släppa stressen och respondenterna kan då för 

en stund fly vardagen. ”… jag har alltid gillat den här idén av att kunna fly liksom från 

vardagliga problem…” 

Då spelet ofta kräver full fokus hjälper det respondenterna att för en stund släppa det de 

tänker på för att sedan kunna få klarhet i bekymret eller genom spelandet få en paus i 

stressen. ”Ibland så kan jag sätta mig för att jag behöver rensa skallen ifrån andra saker”. 

Spelet kan hjälpa respondenterna att bearbeta problemen undermedvetet, samtidigt som de 

spelar. Det hjälper även respondenterna att kunna avreagera sig om de haft en dålig dag. 

Respondenterna menar att om det är något som bekymrar de för mycket så går det inte att 

spela alls. 

Respondenterna menar även att spelandet kan användas som belöning efter en lång dag 

för att kunna slappna av. Det kan även vara en belöning när de har avklarat nödvändiga 

sysslor som inte är lika motiverande att utföra. ”… det motiverar en att bli klar med saker 

som är mindre roliga kan man säga”  

De respondenter som streamar och därmed väljer att visa det de spelar till andra, kan 

bygga upp en annan persona och kan även på det sättet släppa vardagen. Om många personer 
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från respondenternas närhet blir involverade i spelet upplever respondenterna det svårare att 

kunna släppa vardagen och väljer då att hålla spelvärlden separat. ”… jag försöker hålla det 

ganska separat och pratar kanske inte jättemycket med omvärlden att jag spelar…”  

 

Möjlighet att utvecklas 

Att uppleva spelet och vara social är vad respondenterna tycker är roligast men att 

prestera bra är också viktigt. Respondenterna menar att de vill prestera bra men att vinna inte 

är det viktigaste, det är mer en bonus. ”Man har kul så att det inte bara blir prestation hela 

tiden, men att det blir som en liten guldkant om det råkar gå bra”.  En vinst känns bättre om 

respondenterna varit med och bidragit till vinsten samtidigt som det kan kännas tråkigt om de 

själva inte varit med och bidragit mycket. Hela spelupplevelsen blir bättre om spelet har gått 

bra.  

Vilka respondenterna möter eller spelar med i spelet kan påverka hur viktig 

prestationen är. Respondenterna menar att när de spelar med vänner kan de spela mer för 

skojs skull men att pressen att prestera kan öka om de spelar med andra. När respondenterna 

spelar med eller möter personer som är väldigt duktiga vill de gärna visa att de kan och kan 

då uppleva att de behöver prestera mer. ”… när man spelar med några nya man kanske inte 

har spelat med förut så vill man ändå visa att man kan och prestera på något vis” 

 Det ska finnas en viss utmaning i spelet för att det ska vara kul att spela, men det ska 

inte vara för svårt. Respondenterna menar att om spelet är för svårt så kan de lättare ge upp. 

Så länge spelet är utmanande behöver inte spelet ha något syfte. Trots att vinsten inte är 

viktigast kan känslan av att bli bättre vara viktig då det lockar respondenterna att spela mer. 

”de dagarna man känner att man inte är på topp då kommer den bra känslan av att man får 

till sig något och faktiskt lärt sig något”.  

Respondenterna säger att när de klarar en uppgift eller vinner ett spel så ger det dem en 

tillfredsställande och en bemästrande känsla att de klarat av något. ”…mer som känslan av en 

high-five följt utav nästa mål”. Respondenterna ser utvecklingen som en viktig del av 

spelandet och att även om det går dåligt i spelet så är det inget som påverkar dem i längre 

perioder. Respondenterna kan avsluta spelandet nöjda även om det inte har gått som 

förväntat. ”… jag kan nöja mig för det är liksom, det försvinner inte, det står kvar imorgon 

(…) det är ett spel” 
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Diskussion 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av sitt online-

spelande. Studien resulterade i fyra huvudteman som lyfter de mest framträdande 

upplevelserna som respondenterna förmedlade.  

I det första temat känna gemenskap pratar respondenterna om att spelandet fungerar 

som ett sätt att vara social, både för personer som har vänner i fysiska världen och för 

personer som har inga eller få vänner. Flera respondenter känner ett stöd att ha personerna i 

sitt community som hjälper de må bättre om de haft en dålig dag. Respondenterna känner 

även att de kan vara ett stöd för andra som kanske inte har så många personer på utsidan att 

prata med och spelet är då höjdpunkten på dagen. Detta sociala stöd och gemenskap som 

respondenterna känner kan förbättra individens välmående och det sociala stödet har som bäst 

effekt när det är ömsesidigt (Lopez, Pedrotti & Snyder, 2015).  

Socialt stöd är starkt kopplat till välmående då personer med betydelsefulla relationer 

har visat sig vara gladare än de som inte har det (Siedlecki, Salthouse, Oishi & Jeswani, 

2013). Detta kan förklara varför respondenterna känner att de blir glada när de börjar spela 

om de haft en dålig dag. De har då sitt sociala stöd där och att veta att de har någon där för 

dem kan också öka känslan av välmående (Siedlecki et al., 2013). Socialt stöd har visat sig 

vara väldigt användbart för att kunna hantera svåra situationer i livet (Ciccarelli & White, 

2018). Socialt stöd i spel har visat sig öka när fokus inte ligger på prestationen utan när fokus 

ligger på umgänget (Trepte et al., 2012).  

Flera respondenter säger att de vännerna de hittar i online-världen blir lika värdefulla 

och viktiga som vännerna som de har offline. När respondenterna spelat med personer online 

en viss tid och börjar prata om livet så skapas band som blir till vänskap även utanför 

spelvärlden. Trepte et al. (2012) skriver om att chansen för att bli närmare vän med sina 

online-vänner ökar om personen finns inom en räckvidd som gör det möjligt för personer att 

träffas fysiskt. Att ha en grupp av personer nära sig minskar även risken för depression och 

känslan av att vara ensam, forskning visar på att när kvinnor möter situationer som skapar oro 

eller stress så söker de oftare till det sociala stödet de har (Ciccarelli & White, 2018).  

I det andra temat möta fördomar som delades upp i två subteman ”vara tjej i 

spelvärlden” och ”fördomar från familj och vänner” berättade respondenterna om fördomar 

och negativitet de får möta på grund av sitt spelande. De fördomarna de möter i spelvärlden 

är ofta från killar och män som inte tror på att kvinnorna kan bidra med något. 

Respondenterna berättar att det kan vara jobbigt att möta den negativiteten som de får 

göra online. De får möta på fördomar att tjejer är sämre än killar på att spela och det är svårt 
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att bryta de stereotyper som finns. Stereotyper handlar om att generalisera en viss grupp och 

stereotyper är ofta kopplat till fördomar (Myers, Abell & Sani, 2014). Utifrån går det att se 

alla som spelar som en enad grupp, men respondenterna markerar tydligt att det finns grupper 

inom spelvärlden. Då respondenterna i studien identifierar sig som kvinnor så är de där med i 

en social kategori. Sociala kategorier är människans sätt att förstå sig på samhället genom att 

sätta individer i olika kategorier (Myers et al., 2014). Att själv sätta sig i en kategori ger 

människor en social identitet, den sociala identiteten är sättet individen definierar sig själv 

utifrån att vara del av en grupp (Myers et al., 2014).  

Kaye och Pennington (2016) diskuterar att kvinnor som är del av en stark community i 

spelvärlden kan uppleva en högre självkänsla och välmående men att det kan hotas av det 

negativa som kvinnorna möter. Det är vanligt att ha flera sociala identiteter menar Kaye och 

Pennington (2016) men att personer ofta associerar sig med den som är mest positiv. Detta 

kan vara en förklaring till varför färre kvinnor ser sig som gamers. Kaye och Pennington 

(2016) visar även att de kvinnor som kände att de blev dömda på grund av sitt kön presterade 

sämre i spelet. Männen och kvinnorna i spelvärlden kan ses som olika grupper inom gruppen. 

Gaming var länge en aktivitet för killar och då kan kvinnorna som kommer in i spelvärlden 

ses som ett hot. Ofta ser personer som ingår en grupp att den egna gruppen är bättre än andra 

och ser andra gruppen som sämre, detta kallas för det ultimata attributionsfelet (Myers et al., 

2014). Det kan kopplas till det respondenterna säger om att de har högre press på att prestera 

och om de gör sämre ifrån sig så är det för att de är tjejer och gör de bra ifrån sig så är det av 

hjälp av andra.   

Att kvinnorna fortsätter spela trots negativitet kan bero på resiliens. Resiliens innebär 

att individen kan ”studsa tillbaka” när de möter hinder eller svårigheter i livet (Lopez, 

Pedrotti & Snyder, 2015). Resiliens är enligt (Smith, 1999) en nödvändig evolution och en 

anpassning till stress. Smith (1999) säger att resiliens är kopplat till flera olika komponenter i 

livet och ser olika ut hos alla individer. Resiliens är inte heller statiskt utan kan ändras över 

tid (Smith, 1999). Kopplat med det sociala stödet respondenterna upplever nämnt i det första 

temat, så kan detta öka chanserna att stå emot negativiteten de upplever i spelvärlden 

(Richard & Hoadley, 2015). Att ha en grupp där individer känner gemenskap ökar 

resiliensen. Att vara del av en gemenskap där individer känner respekt och där de kan 

utvecklas kan hjälpa individerna att stå emot den negativiteten som de kan bemöta (Richard 

& Hoardley, 2015). Miljön som individerna befinner sig i kan främja resiliensen (Richard & 

Hoardley, 2015).  
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Respondenterna menar att tjejer är utsatta men att det finns en allmänt hård och ibland 

aggressiv jargong i vissa spel, vilket förstör stämningen. I vissa spelgenrer är det värre än 

andra. Aggressioner som kan finnas online kan förklaras genom Banduras teori om inlärning 

genom observation. Aggressionen kan då läras in om individen ser aggression ofta vilket ökar 

risken för att individen ska blir mer aggressiv (Myers, Abell & Sani, 2014). Att aggression 

och påhopp finns online har visat sig vara mer acceptabelt än när det händer i den riktiga 

världen (Hilvert-Bruce & Neill, 2020). Många rättfärdigar den hårda jargonen i spelvärlden 

och ser det som del av hela upplevelsen (Hilvert-Bruce & Neill, 2020).  

De fördomarna som respondenterna har mött från familj och vänner är att de slösar bort 

sitt liv på att sitta och spela. Det respondenterna vill förmedla är att spelandet är en hobby, 

som för de är lika viktig och rolig som andra hobbys som finns. Att respondenterna möts av 

fördomar kan också kopplas till den stereotyp som finns om personer som spelar. Den 

stereotypen är ofta att dem som spelar är tonårskillar som inte har något socialt liv och inte 

bryr sig om yttre världen. Detta kan skapa en oro hos anhöriga till kvinnorna. 

I det tredje temat fly vardagen säger respondenterna hur spelet hjälper dem att hantera 

stress och jobbiga situationer i livet men även ett sätt att få andra, mindre roliga uppgifter 

gjorda. Att välja att spela för att kunna ”fly vardagen” som många av respondenterna 

beskriver det kan kopplas till coping. Coping handlar om hur individer hanterar och 

bemästrar olika situationer (Ciccarelli & White, 2018). Att använda gaming som 

copingstrategi kan ses som emotionell-fokuserad coping. Det innebär att individen ändrar 

sättet att känna inför det som är jobbigt för individen (Ciccarelli & White, 2018). Att spela 

kan då vara ett sätt att hantera den jobbiga situationen då emotionell-fokuserad coping kan 

innebära att man gör något annat för att kunna tänka på något annat för en stund. 

Att använda gaming som en copingstrategi kan öka risken för negativa effekter där 

risken för ett beroende blir större, speciellt för de som upplever höga nivåer av stress i livet 

(Kardefelt-Winther, 2014; Shi, Renwick, Turner & Kirsh, 2019) Att slappna av och hantera 

stressen och andra negativa känslor i livet genom att göra något annat är något som kan kallas 

för escapism, eller flykt (Kardefelt-Winther, 2014). Samma studie visar att personer som 

drivs av escapism ökar risken för att få fler negativa utfall av spelandet. 

Som tidigare redovisat är det sociala viktigt för respondenterna i studien, vilket kan 

betyda att de inte är lika utsatta för de negativa utfallen som escapism kan ha. Att använda 

socialt stöd som copingstrategi har mycket positiva fördelar (Ciccarelli & White, 2018).  

Att använda spelet för att fly vardagen behöver inte vara negativt. Frostling-

Henningsson (2009) menar att personer som behöver komma bort från den riktiga världen 
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kan uppleva flow. Flow är en sinnesstämning där individen är helt uppslukad av den uppgift 

som den ägnar sig åt och det är lätt att tappa kontrollen av tiden (Lopez et al., 2015). 

Respondenterna berättar att då spelet kräver full fokus så kan de släppa vardagen, de kan då 

helt sjunka in i spelet för en stund. Upplevelsen av flow gör uppgiften till en positiv händelse 

(Frostling-Henningsson, 2009). Forskning visar även att uppleva flow under för lång tid kan 

resulteras i frustration och en svårighet att koncentrera sig (Laffan, Greaney, Barton & Kaye, 

2016).  

I det fjärde temat möjlighet att utvecklas berättar respondenterna om hur vinst inte är 

det viktigaste men att det kan vara viktigt att prestera beroende på vilka de spelar med eller 

mot. Respondenterna berättar att det känns bra att prestera bra under ett spel men också att de 

behöver ha en viss utmaning för att kunna känna att spelet är givande.  

Forskning visar att kvinnor är mer drivna av det sociala medan män är mer drivna av 

prestation och vinst (Williams et al., 2009). Att kvinnor inte drivs lika mycket av prestation 

kan vara för att kvinnor mer vårdande av sina olika relationer än män och att de gärna vill 

uppehålla sina relationer. Detta kan även förklara varför inte lika många kvinnor hamnar i 

tävlingsligorna i samma utsträckning som män gör.  

Respondenterna säger att de tycker om känslan av att bli bättre, vilket kan påverkas av 

deras inre motivation. Detta kan kopplas till self-determination theory (SDT) av Ryan och 

Deci menar Ryan, Rigby och Pszybylski (2006). De menar att inre motivation grundas av den 

motivation individer har för spel. Inre motivation innebär att uppgiften en individ gör är 

givande i sig (Ciccarelli & White, 2018). Det kan beskriva varför det inte är så viktigt att 

vinna för respondenterna i studien. Hade de varit drivna av yttre motivation hade vinster, 

belöningar och beröm varit viktigt för respondenterna. Däremot visar forskning att om en 

uppgift som drivs av inre motivation blir belönade kan detta innebära högre grad av inre 

motivation (Ciccarelli & White, 2018).  

SDT innebär även vikten av autonomy, självständighet, vilket handlar om individens 

vilja att göra en uppgift (Ryan et al., 2006). Att spela är något som respondenterna är villiga 

att göra då det är deras hobby och något som dem tycker är kul. Spel där individer själva får 

styra spelets gång och ta aktiva val ska även det öka den inre motivationen (Ryan et al., 

2006). En annan del som respondenterna tar upp är vikten av att spelet ska utmana vilket 

även det är kopplat till SDT. Competence, alltså kompetens, innebär behovet att utmanas 

(Ryan, Rigby och Pszybylski, 2006). Det innebär att få möjligheter att utveckla nya 

färdigheter, få använda sig kompetens och bli utmanad är viktigt för individen (Ryan et al., 

2006). 
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Belöningen som respondenterna känner när de har klarat av en uppgift kan kopplas till 

Skinners teori om operant betingning. Teorin om operant betingning innebär att handlingar 

ökar vid förstärkning och minskar vid bestraffning (Ciccarelli & White, 2018). Det 

respondenterna upplever när de klarar av en uppgift är en positiv förstärkning, genom att ha 

klarat uppgiften eller genom att få beröm från andra (Ciccarelli &White, 2018). Att 

förstärkningen är positiv innebär att något adderas, de kan vara att de öppnar upp till en ny 

nivå eller vinner priser som de kan använda vid senare tillfällen i spelet. Detta gör att 

individen fortsätter göra på samma sätt eller fortsätter spela för att få nästa belöning. 

Respondenterna berättar även att en uppgift ska vara lagom utmanande, när en uppgift är för 

svår att klara av så kan det leda till att de slutar försöka. Om respondenterna förväntar sig att 

de ska få en belöning när de spelar men inte får det kan det leda till utsläckning, vilket kan 

förklara varför det känns tråkigt att fortsätta (Ciccarelli & White, 2018). Detta händer då 

individen förväntar sig en slags belöning efter ett visst beteende men inte får det trots att de 

har gjort ”rätt”.  

 

Metoddiskussion  

Denna studie har vissa nackdelar gällande metod. En del som kan påverka resultatet är 

forskarens kompetens och kunskap inom kvalitativa undersökningsmetoder. För att förhindra 

att forskarens förutfattade mening om ämnet ska påverka resultatet har analysen blivit 

kontrollerad av både andra studenter och handledare under arbetets gång. Materialet har blivit 

läst ett flertal gånger och jämfört med de färdiga temana för att det ska stämma med det som 

respondenterna har sagt.  

Något som kan påverka resultatet är intervjuerna då de gjordes via Skype vilket kan 

avgöra hur mycket eller lite respondenterna är villiga att säga. Det kunde påverka svaret från 

respondenterna då de inte kunde läsa att kroppsspråk som vid en fysisk intervju. 

Kroppsspråket kan göra skillnad för hur respondenten känner sig bemött (Josselson, 2013). 

Vid intervjuer gjorda via Skype uppstår inte samma dynamik mellan intervjuare och 

respondent som vid ett fysiskt möte som också kan påverka resultatet och kvaliteten på 

intervjun. Även utförandet av intervjuerna kan ha en påverkan av resultatet då inga färdiga 

följdfrågor var förberedda innan intervjutillfällena. Detta kan öka riskerna för riktade frågor 

men det kan även öppna upp för att följa upp på det som respondenten har sagt och minska 

risker för att missa någonting viktigt. 

 Gruppen som förfrågades om att delta i studien hade 481 medlemmar. Trots att 

gruppen var aktiv och kontinuerligt fick nya medlemmar var det svårt att veta hur många som 
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nåddes av informationen då inlägg kan försvinna bland andra inlägg. Av de som kontaktade 

forskaren var det fem personer som slutligen inte deltog. I några av fallen slutade personerna 

att höra av sig efter första kontakt med forskaren där de blev utdelade informationsbrev, 

orsak är okänd. En del avböjde att medverka på grund av tidsbrist under de dagarna som 

datainsamlingen pågick.  

 

Slutsats 

Studien visar att kvinnorna som deltog värdesätter den gemenskapen de har hittat i 

spelvärlden. Den här gemenskapen betyder lika mycket för kvinnorna som vänskap i yttre 

världen gör också då det alltid finns ett gemensamt intresse som grund. Detta visar att den 

föreställning som finns om individer som spelar, att de är ensamma, inte behöver stämma. 

Istället visar mycket på att de som spelar faktiskt har ett väldigt naturligt sätt att skapa och 

upprätthålla nya relationer på.  

Trots att spelandet är något som förenar människor så finns det även faktorer som 

istället särar på grupper. Det går inte att undvika att det finns många negativa faktorer i 

spelvärlden och utanför spelvärlden som respondenterna möter. För vissa har det negativa 

varit så mycket att då slutat spela helt eller slutat spela med andra.  

Åtgärder som bör göras är att aggressiva beteenden och påhopp av personer på grund 

av kön eller liknande bör få konsekvenser för att det ska upphöra. Detta genom att 

moderatorer i spelen där chattmöjligheter finns, bör ha en extra uppsikt vad som skrivs. Samt 

att anmälningar borde tas på allvar och de som sprider negativitet som inte har med spelet att 

göra bör få varningar. 

Sammanfattningsvis borde mer forskning göras om gaming i takt med att fler spelar och 

att det är stor spridning i åldrarna. Gaming borde ses som en hobby, vilket är vad 

respondenterna i studien ser sitt spelande som. I framtida forskning vore det intressant att 

jämföra personer som har gaming som hobby, med personer med andra hobbys. Detta för att 

se om det finns skillnader eller samband i stressnivåer, välmående och andra psykologiska 

faktorer. Samt för att se vilka nackdelar och fördelar det är att ha gaming som hobby i 

jämförelse med andra aktiviteter. Det bör även göras forskning över hur fördomar och 

stereotyperna som finns påverkar kvinnorna men också hur män blir påverkade av det.  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 
  

Syftet med studien är att få ökad förståelse av kvinnors upplevelse av sitt spelande. 
 

Hur upplever kvinnor sitt spelande av online-spel?  
 

 
Bakgrundsfrågor 

- Ålder 

- Hur länge har du spelat? 

- Hur många timmar i veckan spelar du i genomsnitt?  

- Vad för slags spel spelar du? 

 

Intervjuguide  

1. Kan du berätta vad som fick dig att börja spela? 

2. Vad har du för tankar och känslor innan du ska spela?  

3. Kan du berätta hur du känner du när du spelar?  

4. Kan du berätta hur du tänker och känner efteråt? 

5. Hur ser du på ditt spelande i relation med övriga livet? 

6. Hur ser du på ditt spelande i framtiden?  

7. Känner du att det finns något du vill tillägga?  

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Känna gemenskap 
 

 
Hitta vänner  
Dela glädje 
Få/ge stöd  
Social stimulans  
 

Taskig attityd mot tjejer  
Slutar spela för det blir jobbigt  
Spelar helst med tjejer 
Sexistiska kommentarer  
Undvika berätta man är tjej 
Jobbigt att spela med nya 
människor  
Familj tycker man slösar bort tid  
Andra förstår inte spelet  
Dålig attityd skapar irritation  
Killar tror tjejer är dåliga  
 

Vara tjej i spelvärlden Fördomar från familj och vänner  

Möta fördomar  

 
Dåliga attityder  
Sexism  
Fördomar 
Tabu 
 

Uppleva spel med vänner 
Sitta och prata och spela samtidigt  
Finnas som stöd till andra i spelet  
Finnas stöd privat 
Fått lättare privat  
Kommit över sin blyghet  
Hitta vänner världen över  
Ha ett gemensamt intresse 
Få en social stimulans utan att gå ut  
Få glädje av andra  
 

Huvudteman 

Kodning 

Prototeman 

Subteman 
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Bilaga 3  

 
 
 
 
 

 

 Fly vardagen En möjlighet att utvecklas  

 
 
Fokusera  
Släppa stress  
Vara i en annan värld  
 

 
 
Prestation  
Klara utmaningar  
Förbättras   

Stimulera hjärnan  
Fokusera på spelet  
Fly från vardagen  
Befinna sig i en annan värld 
Få göra sådant man inte gör 
Man kan rensa hjärnan 
Spela för att släppa stress 
Kunna koppla bort negativa  
tankar 
Ett sätt att slappna av  
Kunna bearbeta jobbigt som 
händer i livet  
Motiverar att göra sysslor  
 

Härlig känsla att vinna  
Vinna är en bonus 
Känslan av bemästring  
Spelet ska vara utmanande 
Finns en tävlingsinstinkt 
Nervöst att spela med nya  
Vill visa att man kan  
Mindre prestationg med 
vänner  
Mer prestation med andra  
 

Huvudteman 

Prototeman 

Kodning  
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Bilaga 3  
Informationsbrev 

 
Mitt namn är Matilda Kotkamaa och jag läser Psykologi C på Karlstad Universitet och 

ska nu skriva min C-uppsats. Uppsatsen byggs på en intervjustudie om hur personer som 

identifierar sig som kvinnor upplever att spela dataspel online. Jag söker nu 10 personer som 

vill delta i studien. Det ska vara personer som identifierar sig som tjejer och spelar online-

spel. Att medverka i studien innebär att ställa upp på en intervju, tidsåtgången för själva 

intervjutillfället kommer vara ca 60 minuter. Intervjun kommer ske vid ett tillfälle som passar 

deltagaren.  

Intervjun kommer vid godkännande av deltagaren, spelas in, för att underlätta mig i 

transkriberingsarbetet, där intervjun skrivs ned till text. Alla uppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att inga obehöriga kommer ha tillgång till intervjuerna. Alla 

personliga uppgifter som eventuellt uppkommer vid intervjutillfället kommer tas bort under 

transkriberingen så identifiering av enskilda personer inte ska vara möjligt. Deltagandet är 

helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan vidare motivering. Nyttan med studien 

förväntas vara att deltagaren kan reflektera sitt spelande, samt att få ökad förståelse för 

kvinnor som spelar. Inga risker förväntas med att delta i studien. Ljudinspelningsfilerna och 

transkriberingen kommer sparas på ett usb-minne på säker plats så ingen obehörig kan få 

tillgång till materialet. Intervjuerna kommer sammanställas för att hitta eventuella 

gemensamma teman hos deltagarna. När studien klar och godkänd kommer alla insamlade 

personuppgifter raderas. Kontakta gärna mig eller mina handledare för eventuella frågor. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  
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