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En etnolog i Azeroth
Reflektioner kring ett fältarbete i World of Warcraft

Charlotte Hagström

I vanliga fall brukar vi träffas på mitt arbetsrum på 
Finngatan i Lund. Det gör vi inte idag. Den här gången 
möts vi utanför värdshuset i Razor Hill i Durotar. 
På en lugn plats strax utanför byn slår vi oss ner. I 
fjärran skymtar Tiragarde Keep, i närheten bökar 
några vildsvin. Jaha, säger jag, hur har det gått med 
informanterna? Under en knapp timme diskuterar 
vi så Martins uppsatsarbete, de metoder och teorier 
han ska använda och den litteratur han ska läsa. 
Innehållsmässigt skiljer sig detta handledningstillfälle 
inte särskilt mycket från andra. Till det yttre är det dock 
synnerligen annorlunda. Det äger rum i en virtuell värld 
och vi som möts representeras av våra avatarer. Martin 
är ett troll, jag och Jessica, hans andra handledare, har 
bägge valt att vara orcher. Jag sitter i Lund, Jessica i 
Göteborg och Martin i Eslöv samtidigt som vi alla 

befinner oss i Azeroth, den värld där World of Warcraft 
utspelar sig. Eftersom det är detta spel som Martins 
uppsats handlar om kändes det lämpligt att förlägga 
ett handledningstillfälle dit.

MED ETNOLOGISKA GLASÖGON
För drygt fyra år sedan började jag spela World of 
Warcraft, en sysselsättning jag delar med 11,5 miljoner 
andra människor världen över.1 Det var det första 
spel av typen MMO, Massively Multiplayer Online 
Game, jag prövade. Från att huvudsakligen ha spelat 

Handledning i Azeroth. Skärmbild från World of Warcraft, Blizzard Entertainment.

1 “World of Warcraft subscriber base reaches 11,5 million worldwide”. 
http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.
html?081223 

http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.html?081223
http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.html?081223
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ensamspel befann jag mig plötsligt i en värld som jag 
delade med andra spelare. Bakom varje spelarstyrd 
avatar fanns en människa, som kunde vara vem som 
helst och befinna sig var som helst, och med vilken 
jag kunde kommunicera och interagera. Till en början 
ägnade jag min mesta tid åt att fascinerad navigera i 
landskapet, prata med medspelare och försöka förstå 
denna nya värld.

Att förstå vad spelet gick ut på, hur det var uppbyggt, 
vad som hände när jag använde olika kommandon och 
så vidare var en sak. En annan var att lära mig tolka det 
som sades, gjordes och skedde mellan spelarna. Mycket 
var till en början totalt obegripligt för mig. Här fanns 
en kulturell gemenskap och förförståelse jag definitivt 
inte delade. Att spela ett MMO innebar, det insåg jag 
snabbt, inte bara att behärska spelmekaniken och trycka 
på rätt knapp vid rätt tillfälle. Det handlade också om 
att tillägna sig en mängd oskrivna kulturella normer. 
Men vilka var dessa normer, hur lärde sig spelarna dem 
och vad hände om någon, medvetet eller omedvetet, bröt 
mot dem? Det gick inte att undvika att de etnologiska 
glasögonen åkte på plats.

Strax efter att jag börjat spela kom jag i kontakt med 
några norska forskare som föreslog att jag skulle gå med 
i ett nystartat gille där alla medlemmar hade anknytning 
till forskning och undervisning. Det gjorde jag och 
hamnade i ett helt nytt sammanhang. Mitt medlemskap 
där innebar att jag nu hade en grupp vana spelare att 
vända mig till när det var något i spelet jag inte förstod 
eller när jag behövde hjälp med någon uppgift.

Men det kom också att få betydelse för mig vetenskapligt: 
min forskning tog en ny inriktning. Gillet växte snabbt 
vid den här tiden och jag fick kontakt med och lärde 
känna forskare runt om i Europa. Många av dem har 
jag senare träffat på seminarier och konferenser och vi 
har samarbetat i olika sammanhang. Det projekt jag 
idag arbetar med tillsammans med Jessica Enevold, 
Gaming Moms: Juggling Time, Play and Everyday Life 
(gamingmoms,wordpress.com), hade inte funnits utan 
World of Warcraft. Det började dock med en artikel 
om namn och namngivning: ”Playing with Names” 
(Hagström 2008). I det följande ska jag att diskutera 
de metoder jag arbetade med i samband med denna 
och varför jag valde dem.

ETT PASSANDE NAMN FÖR EN 
GNOM?
I World of Warcraft rör sig spelaren med hjälp av sin 
avatar. Hur denna ska se ut avgör hon till viss del själv: 
efter att ha bestämt sig för ras, klass och kön är det dags 
att individualisera avataren med hjälp av hudfärg, frisyr, 
krökning av eventuella horn, längd på betar och så vidare. 
Detta är dock bara möjligt till en viss gräns och det är inte 
ovanligt att i spelet möta en avatar som är förvillande lik 
ens egen. Det finns emellertid en faktor som gör att varje 
avatar är unik: namnet. Vilket detta ska vara bestämmer 
spelaren,2 och hon måste bestämma sig för något. Har 

avataren inget namn får den inte tillträde till världen. 
Men hur går det till när spelare väljer namn? Vad är det 
som gör att de bestämmer sig för ett visst namn, varifrån 
hämtar de idéer och inspiration och vad tycker de om 
andra spelares val av namn? Spelar det någon roll vad 
avatarerna heter och i så fall för vem och varför?

Detta var frågor jag omedelbart började fundera över som 
nybliven spelare. Namn intresserade mig särskilt mycket 
eftersom jag då under ett par års tid hade arbetat med ett 
projekt om personnamn, som resulterade i boken Man är 
vad man heter. Namn och identitet (Hagström 2006). De 
förhållanden till och upplevelser av namn jag studerat 
rörde riktiga namn i den verkliga världen men hur 
fungerade det i en virtuell värld? När Hilde Corneliussen 
och Jill Walker Rettberg, forskare vid avdelningen för 
Digital Kultur vid Universitetet i Bergen och tillika mina 
medspelare, berättade om planerna på en antologi om 
World of Warcraft tedde sig ämnet ännu intressantare. 
Jag bestämde mig för att försöka få ett svar på mina frågor 
och skriva en artikel.

Avstamp tog jag i det tidigare projektet om namn. Mina 
val av metoder och strategier bestämdes till viss del av 
mina erfarenheter därifrån liksom av de slutsatser jag 
dragit om hur människor resonerar och tänker kring 
namn. Där hade jag arbetat med flera olika metoder: 
djupintervjuer, svar på Folklivsarkivets frågelista LUF 
208 Namn och identitet, företeckningar av olika slag från 
skilda tider, som skolkataloger och anställningslistor, 
och familjesidor i morgontidningar. Blandar metoder 
gör många, kanske flertalet, etnologer och så har jag 
gjort både före och efter denna studie. Det var dock 
första gången jag systematiskt följde diskussionerna i 
ett specifikt webbforum.

Jag ansåg att för att förstå hur människor tänker och 
resonerar kring namn måste jag inkludera namnsajter, 
webbfora och namngeneratorer online. Liksom tidigare 
diskuterar blivande föräldrar namn med varandra, med 
vänner och släktingar. Men de gör det idag också med 
okända människor på nätet och det i en utsträckning 
som troligen förvånar den som aldrig deltagit i sådana 
sammanhang. De inlägg som gjordes i diskussionerna på 
forumet Namnsnack3 utgjorde därför källmaterial samtidigt 
som min dagliga genomgång av diskussionerna syftade 
till att inringa centrala teman och utifrån det eventuellt 
modifiera mina frågeställningar.

GO NATIVE!
Jag följde diskussionerna under nästan ett år. Där 
gjordes mängder av inlägg, ibland upp emot hundra 

2Namnet får dock inte strida mot speltillverkaren Blizzards 
namnpolicy. Så är det t.ex. förbjudet att använda ett namn som är 
ett varumärke, ett namn som är sexistisk eller rasiskt eller ett namn 
som refererar till illegala droger. http://www.wow-europe.com/en/
policy/namingp1.html
3Namnsnack fanns på sajten Föräldranätet som numera blivit Allt 
för föräldrar. Diskussionsforum om namn finns också bland annat 
på sajten Familjeliv.se. 

http://www.gamingmoms,wordpress.com
http://www.wow-europe.com/en/policy/namingp1.html
http://www.wow-europe.com/en/policy/namingp1.html
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per dag och olika diskussioner pågick parallellt i olika 
trådar: i en fick en blivande förälder, som valde mellan 
ett antal namn till sitt barn, synpunkter och förslag. I 
en annan diskuterades för- och nackdelar med ovanliga 
stavningar. En tredje utvecklades till en hetsig debatt 
om förhållandet mellan Y-namn och social tillhörighet.

Nancy K. Baym hävdar i artikeln “Finding the Quality 
in Qualitative Internet Research” (2006) att många 
internetforskare är alltför selektiva i sina studier. De 
observerar och samlar material från de miljöer de 
studerar under en kort tid, och fokuserar dessutom 
ofta bara på det mest lättillgängliga, som huvudsidor 
och liknande. Men, menar Baym, det är bara om man 
tillbringar lång tid i en miljö eller inom ett område som 
man kan uttala sig om vad som är vanligt och ovanligt, 
viktigt eller oviktigt. Dmitri Williams uttrycker det på 
följande sätt: ”ethnography should be a rigorous and 
systematic exercise and not the overused buzzword 
that substitute for haphazard participant observation” 
(Williams 2005:458).

För en etnolog är detta knappast något som behöver 
påpekas. Omfattande fältarbeten, där forskaren under 
en längre period är närvarande och deltar, kanske också 
lever och bor, i den miljö som står i centrum för studien, 
är vanligt. Många etnologiska avhandlingar bygger på 
sådana fältarbeten, som Åke Dauns Upp till kamp i 
Båtskärsnäs (1969), Barbro Blehrs Lokala gemenskaper 
(1994) och Susanne Wollingers Mannen i ledet (2000) 
för att nämna några.

För att kunna förstå det som sägs och görs är det 
nödvändigt att förstå den miljö där det sker. Ett sätt 
att uppnå detta är att försätta sig i invånarnas, eller 
utövarnas eller deltagarnas, position och ”go native”. 
Utgångspunkten, att kunskap och förståelse inte är 
omedelbar utan att fältarbete måste få ta tid och 
innebära mer än snabba nedslag här och där, bör inte 
vara annorlunda för att studien rör en miljö som finns 
på nätet och inte i den fysiska världen. Det finns också 
många exempel på etnografiska studier av virtuella 
miljöer som bygger på omfattande fältarbeten, som till 
exempel T L Taylors Play Between Worlds (2006) och 
Lori Kendalls Hanging Out in the Virtual Pub (2002).

Att följa ett eller flera diskussionsfora kring namn 
i World of Warcraft var en metod jag övervägde då 
jag planerade den nya studien men snabbt övergav. 
Diskussionerna i olika fora jag besökte visade sig oftast 
vara både begränsande och faktiskt ganska tråkiga. 
Detta material passade därför bättre som komplement 
till andra källor. Huvudmaterialet kom istället att bestå 
av dels spelares egna berättelser om namn och namnval, 
dels mina observationer gjorda inne i spelet.

AD UTRUMQUE
De senare gick till så att jag placerade någon av mina 
avatarer på en plats jag bedömde som lämplig, väntade 
på att andra skulle passera och antecknade namnen på 
dessa. Detta var ett både enkelt och effektivt sätt att 
samla material eftersom alla avatarer, såvida spelaren 
inte gör ett aktivt val och stänger av funktionen, har 
sitt namn svävande ovanför huvudet (se bild 1). Det 
ser förvisso lite märkligt ut men är praktiskt: det är 
enkelt att känna igen vänner och bekanta.

Ett av de val en spelare måste göra i samband med 
att hon skapar en karaktär är att välja på vilken sorts 
server denna ska placeras: normal, roleplay (RP), player-
versus-player (PvP) eller roleplay player-versus-player 
(RP PvP). En hypotes var att namnskicket skilde sig 
mellan dessa, och då särskilt rollspelsservrarna. Det 
innebar att jag måste göra observationer på samtliga 
typer. Kanske fanns det också skillnader beroende på 
till vilken plats i spelet jag förlade mina observationer, 
som till exempel huvudstäder eller nybörjarzoner, och 
vilken veckodag och vilken tid på dygnet det var. Jag 
genomförde därför sammanlagt 37 observationer och 
såg ett ofantligt antal orcher, nattalver, gnomer och 
andra passera förbi medan jag noggrant noterade deras 
namn tillsammans med ras, klass, kön och nivå. Beredd 
på bådadera höll jag i anteckningsboken medan min 
avatar höll i svärdet.4

Jag är fullt medveten om att det för många säkert ter 
sig mördande tråkigt att i timmar stirra på en skärm 
samtidigt som man antecknar sida upp och ned med 

En sida ur anteckningsblocket. Observation i Ironforge 5 oktober 
inledd kl. 22.50.

4Ad utrumque paratus – beredd på bådadera – är en sentens tillskriven 
Vergilius. Devisen ad utrumque (underförstått paratus) står på Lunds 
universitets sigill som föreställer ett lejon med en bok och ett svärd.
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Sammanställning av delar av materialet från observationerna.
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namn på animerade troll. Men själv tycker jag det var 
oerhört fascinerande och hade gärna fortsatt längre. 
Jag hade roligt hela tiden. Men någonstans måste man 
sätta stopp och när jag samlat 1366 namn bedömde 
jag att det var dags att sammanställa materialet. Det 
skedde genom att jag listade dem i bokstavsordning 
fördelade på olika raser med angivande av var och när 
observationerna gjorts.

Genom detta fick jag en överblick över vilka sorts 
namn som förekom var. Jag kunde se vissa mönster, 
till exempel att betydligt fler nattalver hade namn 
som innehöll bokstavskombinationerna th, i och l i 
jämförelse med orcher. De senare hade vanligen hårdare 
namn som Eranok, Urugan, Grokk. Jag kunde också 
konstatera att namn hämtade från vardagsföremål var 
vanligare i nybörjarzonerna liksom att det, tvärtemot 
vad jag förväntat mig, inte var någon större skillnad 
mellan de olika servertyperna. Nu hade jag statistik och 
kunskap om vilka namn som användes. Men historien 
bakom namnen nådde jag inte på detta sätt.

NAMN MED HISTORIA
För att få veta hur de som väljer namn tänker kring 
detta och var de hämtar inspiration måste jag använda 
mig av andra metoder. En sådan var att föra in samtalet 
på namn då jag gjorde något i spelet som krävde att 
jag samarbetade med en annan spelare. Om det ledde 
till längre diskussioner om ämnet berättade jag att jag 
var forskare och arbetade med en artikel om detta. Så 
gjorde jag till exempel då jag i ett sammanhang mötte en 
avatar med namnet Foucault. Eftersom det just då inte 
var läge att diskutera använde jag mig av möjligheten 
att skicka brev från en karaktär till en annan. Jag skrev 
ett meddelande till Foucault, som svarade och berättade 
att han var spanjor och studerade filosofi.

I det tidigare projektet hade jag bland annat arbetat 
med intervjuer men jag bestämde mig denna gång 
för att med några undantag välja bort det. Jag hade 
egentligen inte utrymme för att alls arbeta med denna 
studie utan fick göra det främst på kvällar och helger. 
Att lägga tid på att transkribera intervjuer var därför 
inget jag ville prioritera. Istället valde jag att göra ett 
upprop på min hemsida där jag presenterade projektet 
och efterlyste informanter. Samma text publicerades 
också på Jill Walker Rettbergs blogg (http://jilltxt.
net/?p=1661).

Det dröjde inte länge innan jag fick svar. Det allra första 
svaret var från en student i Norge. Det följdes snabbt 
av många fler från hela världen. Det var lika spännande 
varje gång jag hittade ett mejl i inkorgen med en rubrik 
som ”WoW names” eller liknande. Snabbt insåg jag 
att jag definitivt inte var ensam om att fundera kring 
namn i World of Warcraft. Det fanns många som ville 
dela med sig av de namn de valt och historierna bakom 
dem: en engelsk mamma som valt det namn hennes 
son skulle fått om han varit en flicka, en amerikan 
på jakt efter sina gaeliska rötter, en finsk journalist 

som blivit inspirerad i sitt namnval då hon varit på 
presskonferens med Irlands president, och så vidare.
Andra svarade direkt på bloggen och berättelserna 
var lika fascinerande här. En skillnad var dock 
att inläggen ofta innehöll ytterst lite information 
om den som postat det: få uppgav kön, ålder och 
nationalitet. Ibland bestod de bara av en uppräkning 
av namn med angivande av vilken ras och klass 
karaktären tillhörde. Detta spelade dock ingen större 
roll eftersom allt material sammantaget gav en god 
bild av hur spelare väljer namn, varför och med vilka 
konsekvenser. Inspirationsskällorna är sannerligen 
många och varierande: husdjur, sportstjärnor, namnet 
på farföräldrarnas gata, grekiska tragedier, karaktärer 
i andra spel, romaner, Star Wars, heavy metal band, 
medicinalväxter, filmer, varianter på det egna namnet, 
indiska gudar, ebolavirus, vikingar, Bibeln, Simpsons…
Antologin Digital Culture, Play, and Identity där artikeln 
ingår publicerades i maj 2008. Materialinsamlingen hade 
då varit avslutad sedan länge. Men namnberättelserna 
har inte upphört för det. Jag får fortfarande då och då 
mejl från World of Warcraftspelare världen över som 
berättar om sina namnval. Det senaste mejlet kom i 
slutet av november 2009 från en fransk kvinna i färd 
med att finna ett namn till sin kvinnliga orch-krigare. 
På bloggen, där uppropet publicerades i mitten av april 
2006, är det nu snart fyra år senare full aktivitet. Där 
finns 252 inlägg, det senaste postat 12 juli 2010. Det 
är många som uppenbarligen anser att ämnet ännu 
inte är uttömt.

FORSKARE OCH SPELARE
Den som är intresserad av resultaten av fältarbetet 
– vilka slutsatser jag drog av mitt räknande och alla 
historier om namnval som jag fick ta del av – hänvisar 
jag till artikeln. Här vill jag istället avslutningsvis 
reflektera över vilken betydelse det faktum att jag 
själv är spelare hade. Spelade det någon roll? Hade 
någon som aldrig spelat World of Warcraft kunnat 
göra samma studie?
Nej, anser jag. En studie hade hon förvisso kunnat göra 
men det hade blivit en helt annan sorts undersökning. 
Mina egna erfarenheter av spelet bidrog på flera sätt: 
i valet av metoder, i tolkningen av materialet och i 
mötet med informanterna. Utan dessa erfarenheter 
hade jag till exempel inte kunnat avgöra vilka namn 
som refererade till företeelser och karaktärer i spelet, 
eller vetat hur jag skulle ta mig mellan olika zoner och 
var jag skulle göra mina observationer. Det faktum att 
jag själv var spelare gjorde att jag och informanterna 
hade en gemensam förförståelse och kunskapsbas att 
utgå från. De visste att jag visste.
I de sammanhang då jag tog direkt kontakt med spelare 
använde jag mig vanligen av avatarer som jag skapat 
som spelare, inte som forskare. Dessa befann sig på de 
högsta nivåerna i spelet, bar utrustning de fått efter att 
ha genomfört vissa specifika uppdrag och hade förvärvat 

http://jilltxt.net/?p=1661
http://jilltxt.net/?p=1661
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speciella kompetenser. Kanske hade det faktum att dem 
jag talade med därmed visste att jag inte var nybörjare, 
utan också hade ett spelarperspektiv, betydelse för att 
de tog sig tid att avbryta sitt spelande för att diskutera 
med mig. Jag kan utifrån detta fältarbete inte dra några 
slutsatser om i vilken utsträckning det spelade någon roll 
men konsekvenserna av forskarens val av avatar, liksom 
hennes kompetens att styra den på ett ”korrekt” sätt, 
har sannolikt betydelse både för hennes trovärdighet 
gentemot andra spelare och för de erfarenheter hon 
själv gör. Matthew Williams, som fältarbetat med hjälp 
av avatarer, menar att ”The simulation of presence 
and the importance of the visual to interaction within 
graphical settings requires that the participant observer 
pay more attention to their avatars’ appearance, the 
frequency with which they change physical form and 
the use of gesture” (Williams 2007:20).

Som spelforskaren Espen Aarseth påpekar: “informed 
game scholarship must involve play, just like scholars 
of film and literature experience the works first hand, 
as well as through secondary sources” (2003:3). Han 
betonar också att “what takes place on the screen is only 
partly representative of what the player experiences” 
(ibid.). För att förstå helheten är det nödvändigt att 
försätta sig i informantens position: att själv bli spelare 
och ”go native”.

ATT FÖLJA INFORMANTEN
Att bara pröva som hastigast och spela lite på måfå är 
emellertid inte tillräckligt. Samma kritik som kan riktas 
mot de internetforskare som bara rör sig på de mest 
lättillgängliga platserna, och bara under kort tid, kan 
riktas mot den som undersöker spelande utan att själv 
deltaga. För att förstå spelet och spelarna bör man skaffa 
sig en inblick över hela processen, från installationen 
av spelet via registrering till skapandet av karaktär. 
Vilka valmöjligheter finns, vilka restriktioner? Är det 
lättillgängligt eller kräver det förkunskaper? Är syftet 
att döda terrorister eller att plocka blommor? (Enevold 
& Hagström 2009). Egna erfarenheter av ett sorts spel 
ger heller inte per automatik förståelse och kunskap 
om spel av andra slag. Att spela Betapet är något helt 
annat än att spela Zelda, att spela Halo något annat än 
Guitar Hero.5

Men att ”go native” betyder också att gå utanför spelet i 
sig eftersom den tid som rent faktiskt ägnas åt att spela 
det, det vill säga sitta framför skärmen och hantera 
kontrollerna, bara är en av flera aspekter. Att läsa om 
spelet, att tänka på det, att diskutera det med andra 
och så vidare är nog så viktigt för många spelare. 

Kanske ägnas till och med mer tid och energi åt detta 
än åt själva spelandet. För att förstå gäller det att följa 
informanten och gå dit hon går, i den fysiska världen 
såväl som på nätet. Eftersom informanterna rör sig i båda 
måste också forskaren göra det: ”the current blending 
of offline and online worlds requires ethnographers to 
incorporate CMC in their study design and procedures 
for approaching and interacting with their research 
subjects” (Garcia et al. 2009:53).

Jag instämmer med Nancy K Baym som med 
bestämdhet understryker: “if researchers do not 
interview participants or have access to their points 
of view, they have no grounds for claims about how 
online phenomena are understood or how they influence 
those who engage in and encounter those phenomena” 
(2006:85). Visst kan man diskutera och analysera olika 
tänkbara förhållningssätt och attityder. Vad människor 
verkligen gör och tänker är dock inte möjligt att dra 
några slutsatser om utan att fråga dem – eller försätta 
sig i deras situation. De kulturella normer som finns 
blir synliga först då man konfronteras med dem, och 
kanske särskilt då man råkar bryta mot dem (jfr Ehn 
& Löfgren 2001).

Spelindustrin omsätter enorma summor och 
försäljningen av spel och spelkonsoler ökar snabbt. 
Enligt Nintendo finns det till exempel nu 40 miljoner 
Nintendo DS i Europa och 20 miljoner Nintendo Wii6 
medan Sony vid årsskiftet redovisade 33,5 miljoner sålda 
Playstation3 världen över.7 Digitala spel tar allt större 
plats i allt fler människors liv och utgör en väsentlig 
del av vardagslivet i många familjer. Ur ett etnologiskt 
perspektiv är därför spel och spelande ett högst intressant 
forskningsområde. Trots det är det förhållandevis få 
etnologer som intresserat sig för ämnet. Det är synd 
eftersom etnologer har mycket att bidra med till detta 
tvärvetenskapliga fält. Det gäller inte minst förmågan 
att arbeta etnografiskt och kombinera olika metoder.

När forskningsfältet rör praktiker och företeelser som 
sker både online och offline är det nödvändigt att 
växla mellan olika tekniker och strategier. Att följa 
en informant i hennes olika miljöer kan till exempel 
innebära att arbeta med vedertagna etnografiska metoder 
som intervjuer och observationer (Boellstorff 2006) 
i kombination med analyser av loggfiler (Bruckman 
2000) och att spela tillsammans med henne (Enevold 
& Hagström 2009). Med Dmitri Williams ord: 
”multimethod, multitheoretical approaches are the best 
way to advance understanding” (Williams 2005:458). 
Att med hjälp av sin avatar handleda en student i 
World of Warcraft blir därmed ett både pedagogiskt 
och metodiskt intressant experiment.

5Dessa fyra exempel är några av de spel som informanterna i projektet 
Gaming Moms ägnar sig åt. Många av dem spelar flera olika slags 
spel, använder olika plattformar och rör sig mellan olika genrer. En 
och samma informant kan spela World of Warcraft på dator, Singstar 
på Playstation och Bejeweled i mobiltelefonen.

6 ”Nintendo DS är den mest sålda konsolen i Europa, Nintendo Wii 
den snabbast säljande stationära konsolen”. http://www.nintendo-
nyheter.se/2010/01/05/nintendo-ds-mest-slda-konsolen-europa-
nintendo-wii-snabbast-sljande-stationra-konsolen/ 
7 ”Playstation3 Worldwide Hardware Unit Sales”. http://www.scei.
co.jp/corporate/data/bizdataps3_sale_e.html

http://www.nintendo-nyheter.se/2010/01/05/nintendo-ds-mest-slda-konsolen-europa-nintendo-wii-snabbast-sljande-stationra-konsolen/ 
http://www.nintendo-nyheter.se/2010/01/05/nintendo-ds-mest-slda-konsolen-europa-nintendo-wii-snabbast-sljande-stationra-konsolen/ 
http://www.nintendo-nyheter.se/2010/01/05/nintendo-ds-mest-slda-konsolen-europa-nintendo-wii-snabbast-sljande-stationra-konsolen/ 
http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdataps3_sale_e.html
http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdataps3_sale_e.html
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