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Abstract 
The purpose of this project is to examine how time and behavior has an impact on the gamers playing 

habits. To examine this, we have interviewed two different gamers and their approach to the game 

League of Legends. We therefore conducted our research question: “What influence does League Of 

Legends have on the aspects of time and behavior, in relation to gaming addiction?”. In addition to 

that, we have performed observations from a Danish “gaming cafe”. The project is built by the post 

phenomenological aspect, which directs our analysis towards the answers we’ve received through our 

interviews and observations. 

 

The gamers included in the interview, have given us an impact of their daily life as gamers, where 

they specify how they interact with time and behavior while playing. Our problem area for gaming 

addiction emphasizes that time and behavior has an influence on whether the gamer is addicted or 

not. In this outcome we look at the theories about time, based on time as the: past, future and present, 

clock and experienced time. We also look at the theory about behavior and how the gamers change 

their behavior in specific outcomes while playing. 

 

In our analysis we look at two different points of views, from our observations. In this case we analyze 

the outcomes of what our gamers tell us, in regard to our questions created by using the interview 

guide. As we define our dialogue with our gamers we implement how Don Idhe looks at human 

interaction with technology, by including the four relation types. Our analysis points out that the 

gamers interviewed have different definitions about the aspect of time and behavior, we also see that 

our observation shows us a completely different culture of gaming at the cafe. 

 

The outcome of our analysis has led us to a discussion. In this case we are debating the various aspects 

that have been pointed out through the analysis. Our discussion shows us the specification between 

our gamers and their point of views, which creates a discussion between how we have different points 

leading to an overall answer. 
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Begrebsliste 

LoL: League Of Legends - er et spil lavet af MOBA 
 
MOBA: Multiplayer Online Battle Arena 
 
LAN-party: Et fællesskab, hvor en en gruppe som mødes og spiller 
 
eSports: Udøvelse af computerspil på konkurrenceplan 
 
Multiplayer-spil: Hvor man kan være flere om at spille sammen 
 
Beta: En prototype af spillet som testes 
 
Skins: Kostumer til de forskellige karakterer 
 
DOTA: Defense of the Ancients, er en strategi baseret spil 
 
Toxic: En negativt ladet person, der spreder had enten gennem sit sprog eller væremåde online 
 
Riot Games: Spilproducenten for LoL 
 
Developer: Spiludvikler 
 
Ranks/levels: Det niveau man er i 
 
Bundles: En pakke som indeholder forskellige ting 
 
Trash talk: Man snakker nedladende til sine modstander 
 
Flame: Svine en person til, komme med skældsord 
 
Banned: Når ens konto bliver spærret 
 
Gamer: En computerspilsspiller  
 
Achievements: Målsætninger 
 
Rush: Skynde sig et sted  
 
Baron: Et monster i spillet 
 
Spawn: Starts position på banen, i det pågældende spil 
 
Lagger: Når spillet hakker undervejs  
 
Loose: At være meget tilbøjelig  
 
Logge af: At slukke for det spil man er i gang med at spille 
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1. Indledning og problemfelt 

Statistikkerne viser at computerspil er blevet mere udbredt i Danmark, og at flere danskere har de 

seneste år fået øjnene op for denne verden. Ifølge Danmarks Statistik (DST) spiller over halvdelen af 

danskerne digitale spil. I 2018 foretog DST en undersøgelse, som specificerede hvordan danskernes 

kulturvaner er når det kommer til digitale spil. Undersøgelsen viste overraskende tal på, hvor meget 

tid danskerne bruger på digitale spil. Cirka hver fjerde dansker spiller dagligt eller næsten dagligt, 27 

procent af disse er kvinder hvoraf at 24 procent af dem er mænd. Den resterende procentdel, spiller 

omtrent én gang om ugen, hvilket er tilsvarende til fire ud af ti danskere (Danmarks Statistik, 2018: 

1). 

I den nedenstående graf (graf 1) vises der et overblik over antallet af timer, som gamerne bruger 

ugentligt på online gaming. Grafen kan aflæses i form af forskellige målgrupper, samt antallet af 

timer baseret på gennemsnitligt intervaller. Med udgangspunkt i grafen har vi valgt at identificere 

vores målgruppe som 15-24-årige, ved at slå aldersgrupperne 15-19 år og 16-24 år sammen. Disse to 

aldersgrupper ligger meget tæt op ad hinanden, og er dermed interessante at holde fokuseret på. Ifølge 

grafen spiller halvdelen af gamerne cirka. 1-15 timer om ugen, hvoraf de fleste normalt spiller 6-10 

timer om ugen i gennemsnittet. Med fokus på målgruppen 15-24 år, kan det aflæses at aldersgruppen 

15-19 år spiller mere end 40 timer om ugen. I sammenhæng med dette spiller aldersgruppen 20-24 år 

også mere end omtrent 40 timer ugentligt. Således kan vi se at vores samlede målgruppe, stort set har 

samme brug af tid når de spiller online spil (Frederiksen, 2017). 

 
        Graf 1 viser ugentligt tidsforbrug på gaming: Frederiksen, Eric (2017) 
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Psykoterapeut, Peter Flink Larsen hævder ud fra sin artikel at spilafhængighed skyldes, at 

computerspil er designet med afsæt i adfærdspsykologien og de indsigter det giver for at indbygge 

afhængighedsskabende mekanismer. Det betyder at designet er med til at fange de unges 

opmærksomhed og til at fastholde dem i spilverdenen. Ifølge Larsen er computerspil udviklet på en 

måde, at det giver brugeren en speciel og fordybende oplevelse, som er med til at frigive dopamin fra 

hjernen. Det giver gamerne oplevelsen af at kunne flygte til en anden verden, hvor det er dem der er 

i kontrol. Dette kan medføre, at gameren bliver så opslugt af spillet, at de mister sted- og 

tidsfornemmelsen. Og netop disse mekanismer kan, ifølge Larsen, være med til at skabe gaming-

afhængighed (Larsen, 2021). 

Forskere har relateret det ovennævnte adfærd som symptomer på computerspilsafhængighed, da det 

kan karakteriseres som en adfærdsafhængighed, og ikke som et almindeligt stofafhængighed (King 

& Delfabbro, 2018: 29-35). Forskerne Daniel King og Paul Delfabbro argumenterer for, at der kan 

være flere faktorer som spiller en rolle når man taler om computerspilsafhængighed. I dette 

sammenhæng har antallet af timer, der spilles en betydelig rolle for at gamerens adfærd kan udvikle 

sig problematisk. Ifølge King og Delfabbro er det ikke tiden alene der er et problem, men det kan det 

blive når gaming går ind og påvirker de daglige aktiviteter, rutiner og gamerens udvikling (King & 

Delfabbro, 2018: 3-15). 

  

Computerspilsafhængighed stammer oprindeligt fra den eksisterende diagnose “gaming disorder” og 

ludomani. Det har siden 2014 været et særskilt undersøgelsesfokus på hvordan gaming er med til at 

påvirke helbredet. I 2018 blev usund gaming forbrug til en reel diagnose, ved navn gaming disorder. 

Denne diagnose har været meget omtalt i medierne, dog er der ikke så mange der behandler lidelsen 

(Caspersen & Andreasen, 2020: 68). Gaming disorder går ind under International Classification of 

Diseases 11th Revision (ICD-11), som er en liste over sygdomme og diverse medicinske tilstande, 

som sundhedssektoren anvender til at udarbejde diagnoser og behandlinger (Leonard, 2018). 

ICD-11 beskriver gaming disorder som en blanding af diverse elementer, det bliver beskrevet som; 

intens adfærd, der påvirker andre omkring en på en negativ måde. Der er også forskellige symptomer 

der er med til at kunne stille diagnosen hos den enkelte. Disse symptomer er blandt andet manglende 

kontrol over hvor meget den enkelte spiller. Dette gælder for antallet af timer de spiller, samt hvor 

intenst der spilles. Størstedelen af deres prioritering går til gaming, hvor de fortsætter med at spille, 

selvom de ved at det har en negativ effekt på dem og deres liv. Faktorer som søvn, spisevaner, deres 

sociale liv og uddannelser er også noget der udpeges, som aspekter man skal være opmærksom på 
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når det kommer til gaming disorder (Caspersen & Andreasen, 2020:69). Dem som lider af gaming 

disorder, har svært ved at kontrollere hvor meget tid de benytter når de spiller. De sætter gaming i en 

højere prioritering end andre former for aktiviteter, mener ICD-11. Dem som lider af denne lidelse, 

kan have svært ved at kontrollere deres spillevaner, hvilket kan resultere i at deres gaming kan udvikle 

sig med negative konsekvenser. Dette kan gå ud over ens familieliv, forhold, uddannelse eller arbejde 

(Leonard, 2018). 
 

Vi vil i dette projekt undersøge hvordan de unge selv oplever, at League Of Legends har en betydning 

for deres tidsfornemmelse og adfærd. Tid og adfærd fremhæves som nogle af de væsentlige aspekter, 

når man forbinder det med computerspilsafhængighed. Projektet vil som udgangspunkt forholde sig 

til målgruppen 15-24-årige, som er League Of Legends gamere. Disse gamere vil kunne fortælle deres 

opfattelse af, hvordan de selv oplever at gaming og hvordan det har en betydning for deres 

tidsfornemmelse og adfærd. Med et postfænomenologisk afsæt vil vi søge indblik i hvordan 

teknologien opleves i forhold til dets betydning, for tidsfornemmelsen og adfærd fra gamerne selv. 

Dette indblik giver mulighed for at komme nærmere på en forståelse af hvordan tid og adfærd bliver 

ændret når det medieres gennem League Of Legends, som et af de førende computerspil. 

 

1.2 Motivation 

Vores motivation for projektet, er hovedsageligt forbundet med vores egne tidligere interesser for og 

erfaringer med gaming. Vi har i gruppen et fællestræk, da vi alle har gennemgået en fase, hvor vi har 

haft spillet meget. Vi mener selv at vi i en yngre alder gik igennem denne fase, hvor vi oplevede at 

der var en form for konkurrence mellem os og vores venner. Man skulle næsten være med på gaming 

fronten for at kunne følge med i det sociale liv, både online men også fysisk i skolen. Der var på 

daværende tidspunkt enkelte spil som Habbo, Sims og League Of Legends, som var banebrydende 

hvilket vi selv og andre omkring os brugte mange timer på foran skærmen. Desuden har vi med årene 

kunnet se et øget fokus på hvordan spil som disse kan skabe afhængighed, og føre til et ændret adfærd 

samt manglende tidsfornemmelse. Ved nærmere eftertanke står det i dag for os som et stort 

spørgsmålstegn, hvorfor det egentlig er sådan, at gaming kan gøre en så afhængig, og dermed ændre 

adfærden. I dag er gaming nået nye højder, hvor man spiller på et langt højere niveau. Sammenlignet 

med hvordan vi selv spillede for nogle år siden, er det tydeligt at se hvordan spillet har udviklet sig 
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mere innovativt dagen i dag. Konkurrenceaspektet er blevet så stort, at man skal have bestemte 

færdigheder og evner for at kunne deltage på det niveau. Vi kan selv se fra dagligdagen at flere af 

vores yngre familiemedlemmer og bekendte, sidder timevis foran deres iPad, computer eller 

spillekonsol. Ikke nok med at gaming kulturen fortsætter med at udvikle sig med årene, så oplever vi 

også at det skaber ændret adfærd hos mange unge, som eks. at vores bekendte vælger at ødelægge 

deres kontrollere ubevidst på grund af vrede, eller får større vredesudbrud. Som nævnt tidligere så 

kan vi se et tydeligt mønster i statistikkerne. Gaming kulturen bliver med årene mere udbredt og 

skaber interesse hos flere. Baseret på hvordan gaming bliver udbredt og på vores egne erfaringer, har 

det vækket vores nysgerrighed på hvorfor flere vælger at spille og hvordan de oplever at spillet 

påvirker deres adfærd og tidsfornemmelse. 

 

1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen for projektet lyder således: 

 

- Hvordan ændrer Leagure Of Legends de unge gameres forhold til tid indenfor og udenfor 

spillet og hvordan får det betydning for deres adfærd i det daglige liv? 

 

1.3.1 Arbejdsspørgsmål 

- Hvad karakteriserer gaming og gaming kulturen? 

- Hvilke aspekter er med til at påvirke gamernes klokketid og oplevet tid? 

- Hvordan påvirker LoL gamernes opmærksomhed, der medvirker til at de mister deres 

tidsfornemmelsen? 

- Hvilken betydning har LoL for gamernes oplevelse og strukturering af deres tid når de spiller? 

- Hvilken indflydelse har LoL på gamernes daglige adfærd? 

- Hvordan oplever gamerne tid ved immersion i LoL? 
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1.4 Semesterbinding 

1.4.1 Subjektivitet, Teknologi & Samfund 

Dette projekt baserer sig på hoveddimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Denne 

dimension holder et bredt fokus på hvordan mennesker skaber teknologier, og hvordan de udformer 

sig selv og deres univers ved brugen af eksisterende teknologier. Formålet med denne dimension er 

at danne kendskab til relationerne mellem mennesker, teknologier og samfund. Der lægges vægt på 

de humanvidenskabelige teorier og begreber, med implementering af de videnskabsteoretiske 

problemstillinger. Der sættes desuden også fokus på metoder og værktøjer til udarbejdelse af analyse 

og forståelse for historiske, subjektive og samfundsmæssige sammenhænge. Da vi som tidligere 

nævnt bliver introduceret til at tid og adfærd, har en betydelig rolle for computerspilsafhængighed, 

vil vi i projektet kigge på hvordan gamere, oplever tiden og adfærd i sammenhæng med spillet LoL. 

Således vil der blive undersøgt hvordan spillet udformer gamernes tidsfornemmelse og ændrer deres 

adfærd, og hvordan de skaber en relation til spillets univers. 

 

1.4.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 

Som supplement har vi valgt at inddrage dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

TSA er forankret i en teknisk videnskabelig tradition, som trækker på teorier og begreber indenfor 

den tekniske videnskab, og de videnskabsteoretiske problemstillinger. Dimensionen har 

hovedsageligt fokus på metoder, som gør sig gældende i konstruktionen af de teknologiske systemer 

og artefakter, hvilket har en indflydelse for funktionaliteten, materialet og livscyklussen. Derudover 

arbejdes der med teknologiske systemer og artefakternes indre mekanismer og processer, og de 

effekter som skabes ved brugen. 

Vi ønsker at bruge dele af TRIN-modellen fra denne dimension, til at analysere elementer ved spillet 

LoL. Denne analyse skal medvirke til at kunne give en forståelse for, hvordan teknologien og 

artefakterne bag LoL kan være medvirkende til at ændre på gamernes oplevelse af adfærd og 

opmærksomhed af tiden. 
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2. Redegørelse  

Følgende afsnit vil give en afklaring, på gaming i en helhed. Inden for gaming har historien udviklet 

sig hen over årene, og er fortsat under udvikling og udvidelse. Det er derfor et vigtigt element at give 

læseren en forståelse for gamingens udviklingshistorie, for at forstå konteksten for gamings betydning 

i dag. Dernæst vil vi definere og redegøre for hvad gaming kulturen er. I gaming spiller kulturen en 

stor rolle for gamerne, det er nemlig et miljø som de er medvirkende til at skabe og befinde sig i. 

Dette afsnit, vil være med til at give en forståelse til dem som ikke er implementeret i gaming historien 

og kulturen på samme måde som gamerne selv. 

 

2.1 Gamingens historiske udvikling - i korte træk 

Gaming industrien er nu større end hvad den nogensinde har været førhen. Industrien er både større 

end musikindustrien og filmindustrien til sammen. Selvom gaming industrien har udviklet sig meget 

og blevet populært, kan det fortsat være forvirrende for mange af dem som ikke har en interesse for 

gaming (Evans, 2017) 

Det første kommercielle spil kom til i 1967. Navnet på spillet var Brown Box hvor 2 personer havde 

mulighed for at dyste imod hinanden. Det var først i 1973, at der skete en større forandring i gaming 

industrien. Det var her Atari blev lanceret. Atari er en spillemaskine der kostede 7.000 DKK på 

daværende tidspunkt. I slutningen af 1980 blev LAN muliggjort for gamere. Det er også her Atari ST 

blev lanceret og der kunne blive forbundet op til 16 spillekonsoller gennem input og output, til at 

kunne deltage i spillet (Jensen, 2020). Det var dog først i 1993 at der skete et gennembrud for LAN-

party, da multiplayer-spil blev muligt. Der skete der en form for revolution i gaming industrien da 

LAN og Internettet gjorde multiplayer-spil muligt. Multiplayer-spil var med til at ændre gaming 

industrien, da det blev muligt at spille på tværs af computere (Chikhani, 2015). 

Da Sony PlayStation blev udgivet i 1994, var det et generationsskifte inden for gaming, og det tog 

gaming til en ny teknologisk æra. Da Microsoft udgav deres egen konsol: Xbox, blev det hurtigt en 

konkurrent for Nintendo og Sony. Et af de spil som Xbox udgav, var med til at flere gamere fik 

interesse for online gaming samt multiplayer-spil. Det var også med til at styrke selve spilindustrien. 

Gaming er med tiden blevet mere og mere populært og har fået flere tilhængere, hvilket har resulteret 

i at indtægterne er begyndte at vokse og gaming industrien har slået til. Nintendo udgav Wii i 2006, 
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men gjorde tingene på en anderledes måde. Det gjorde de ved at, Wii var en spillekonsol der fik folk 

til at bevæge sig når de spillede. Denne innovation fangede også gamere som ikke normalt ville se 

sig selv som gamere (StashLearn, 2018). I tidsperioden 2004-2009, blev det muligt for gamere at 

spille sammen, og interagere med hinanden. Den næste store udvikling er virtual reality, hvor 

gamerne kan være med til at spille på en hel anden måde end hvad de har prøvet før og er vant til 

(StashLearn, 2018). 

 

2.1.1 Historien bag League of Legends 

Marc Merrill og Brandon Beck som er opfinderne af League Of Legends (LoL), valgte at inddrage 

deres inspiration af spil såsom Warcraft III og DOTA. Ideen blev baseret og udarbejdet ved brug af 

et sæt regler, hvor hvert hold bestod af nogle helte, der havde til opgave at udrydde den modsattes 

base, deraf blev LoL skabt (Crecente, 2019). Spillets koncept går ud på at man har to hold, hvor hvert 

hold består af fem gamere, der har til opgave at eliminere modstanderens base. Spillet er set fra et 

fugleperspektiv og banen består af tre veje der alle fører hen til objektet, som er basen. Marc og Beck 

fokuserede på at udvikle et spil, der kunne anses som en slags service. Deres fokus var at skabe noget 

som ikke kun blev anset som et computerspil, men meget mere end det. I 2006 fik de hyret Steve 

Feak, der tidligere var developer for spillet DOTA (Crecente, 2019). Han var en af fire som stod for 

at skabe spillets platform, og de mange karakterer der gik hen og blev til en succes. Det var i samme 

år, at skins til de forskellige karakterer blev introduceret. I slutningen af 2008 blev spillet så udgivet 

som i en beta-version, for at få reaktioner hos brugerne der spillede spillet. Efter udgivelsen var der 

en masse andre spil, som prøvede at efterligne og skabe deres egen kopi af spillet. Dette medførte til 

at LoL fik mere konkurrence fra spillemarkedet, hvilket gjorde at de var nødsaget til at tænke 

anderledes i form af spillets egenskaber (Crecente, 2019). I starten af 2009 blev det aktuelle spil 

udgivet, hvor man kunne spille det helt gratis og ikke behøvede at betale penge for det. Muligheden 

for at kunne downloade spillet gratis, er ifølge den tidligere redaktør Brian Crecente en af de 

grundlæggende årsager til at spillets interesseniveau er stødt stigende (Crecente, 2019). Spillet blev 

først lanceret i Asien og voksede hurtigt rundt til resten af verden. I 2011 opnåede spillet at have 15 

millioner brugere, efter blot at være udgivet et år. Allerede første år af spillet, blev der indtjent 1.29 

million amerikanske dollars, og det beløb er steget hvert år (Crecente, 2019). 
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2.2 Gaming kulturen 

Når man snakker om gaming kulturen, kan man ikke undlade at komme ind på hvilken social side 

gaming har, og hvad den bringer med sig. Gennem årene er det tydeligt at se hvilken fremgang gaming 

har haft, i forhold til at skabe sociale relationer gennem de forskellige platforme. Gaming har hen 

over årene fået meget kulturel betydning, dette er grundet e-Sportsindustrien. eSport har igennem 

tiden vokset sig større og større, nogle af de helt store eSport begivenheder tager plads i 

fodboldstadioner. Til disse begivenheder kan der være op til 50.000 tilskuere som kigger på andre 

spille og konkurrerer imod hinanden. Dem der ikke har muligheden for at deltage fysisk til 

arrangementet, kan følge med online. Der bliver under disse arrangementer skabt en helt ny kultur 

indenfor gaming verdenen (Larsen, 2015). 

Der er også blevet afholdt LAN-events hvor flere tusinder PC-gamere mødes og spiller flere dage i 

træk. Disse events tiltrækker gamere rundt omkring i verdenen, men også de professionelle gamere. 

Det startede ud med caféer, hvor man kunne mødes i fællesskab og spille sammen under samme tag. 

LAN-party kan være noget man arrangerer med vennerne hen over en weekend, eller ligesom eSports-

event på et større areal med flere tusinder af deltagere (Parelius, 2019). For dem der gamer, er der 

ikke noget som kan sammenlignes med LAN-party. LAN-party har med tiden udviklet sig til at blive 

en form for konkurrence blandt gamerne. Konkurrencen er ikke kun blandt gamerne via spillet, men 

også hvilken computer som de enkelte anvender. Gamerne har specielle udstyr til deres computer, 

som er med til at optimere deres hastighed og tilgængelighed (Ohannessian, 2015). 

I 2011 afholdte Riot Games, som er spilproducenten for LoL, deres første officielle turnering. Her 

var der 1.6 millioner personer der streamede turneringen live, og fulgte med i hver kamp. I dag er 

LoL en af de største eSports i verden, og vokser mere eksponentielt (Crecente, 2019). I samme år som 

de afholdte turneringer, stødte spillet på deres første og nok største problem til dato. De oplevede en 

stigende grad af negative og toxic spiller, som blev så problematisk at man i 2012 oprettede en speciel 

gruppe af forskere, der havde til opgave at løse problemet. Efter et par år med samme problemer, 

fandt man i 2016 på en ny måde at gribe det an på. Her bliver gamere belønnet for deres gode adfærd, 

i forhold til hvordan de agerer i spillet. Dette var med til at skabe en ny form for fællesskab, og gav 

gamerne muligheden for at have en positiv indvirkning på miljøet i spillet (Crecente, 2019). Kulturen 

indenfor LoL er blevet så stor at Riot Games hvert år afholder en turnering, hvor der er flere millioner 

som ser med online. I 2018 ramte det rekord med antal seere, hvor der var 100 millioner der så med, 

spredt ud over hele verdenen. 
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Ifølge Rebecca Bernstein, kan der både forekomme positive og negative effekter ved gaming. De 

negative effekter ved gaming, kan forekomme når gamerne spiller for meget og computerspil går hen 

og bliver vanedannende for gamerne. Dette kan være med til at medføre komplikationer med deres 

sociale liv. En af de positive effekter ved gaming er bestående af blandet andet; forbedring af deres 

evne til at finde løsninger til problemer, hurtigt og effektivt. En anden positiv effekt ved gaming, er 

at computerspil også er med til at forbedre multitasking og øge mental fleksibilitet (Bernstein, 2017). 

 

3. Metode 

I dette afsnit beskrives relevante metodevalg og -overvejelser for forståelse og gennemførelse af 

projektets formål. Vi ønsker at undersøge hvordan vi med det postfænomenologiske afsæt, kan danne 

os et indblik i gamernes erfaringer og oplevelser med en medieret betydning. Vi gør brug af mixed 

methods i forlængelse med et semistruktureret livsverdensinterview ved brug af Kvale, Brinkmann 

og Tanggaard til den kvalitative metode. Vores livsverdensinterview bruges for at danne et indblik i 

hvordan de forskellige aspekter tid og adfærd, kan have en påvirkning på deres daglige liv. Som et 

supplement til vores metoder, har vi valgt at gøre brug af observationsmetoden. Denne metode bruges 

til at kunne opleve gaming kulturen i praksis, samt skabe en forståelse og oplevelse for hvordan 

gamerne interagerer. Derudover gør vi rede for TRIN-modellen, med særligt fokus på trin 3, 4 og 6. 

TRIN-modellen belyser de teknologiske aspekter ved spillet LoL, hvilket er relevant for at kunne 

forstå hele samspillet mellem mennesket og teknologien. Ved brugen af disse metoder, kan vi 

udarbejde en analyse, som vil kunne belyse hvorvidt vores interviewpersoner oplever og forstår 

aspekterne tid og adfærd som LoL gamer. 

 

3.1 Mixed methods 

Man anvender mixed methods, når man i sit projekt benytter sig af mere end en metode til at indsamle 

data. Ved at mikse metoderne, kan man opnå mere viden, som ikke ville være muligt med en metode. 

Mixed methods har til formål, at man får flere nuancer og bredere indsigt og dermed en bedre 

forståelse for det der skal undersøges. I projektet anvendes mixed methods, da vi benytter os af den 

kvalitative metode og observationsmetoden til at indsamle data (Ahrenkiel, 2020). Ved at indsamle 
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data fra disse forskellige metoder, indsamler vi mere empiri og skaber et større indblik inden for 

gaming og computerspillet LoL. 

Mixed methods har følgende procedure for at indsamle og analysere data i en undersøgelse, og tager 

udgangspunkt i tre hovedkarakteristika. Disse tre hovedkarakteristika er baseret på: timing, 

prioritering og sammensmeltning. Timing refererer til selve rækkefølgen af processen, det kan enten 

være indsamling og analyse af dataene efter hinanden ellers kan det være indsamling og analyse af 

data på samme tid. Dernæst er der prioriteringer, hvor der er prioritering af hver type data. Der er 

under dette element to prioriterings muligheder: første prioritering vægter begge metoder på lige fod, 

som der gøres brug af. Hvorimod den anden prioritering, som udgangspunkt vægter bestemte dele af 

metoden i projektet. Til sidst er der sammensmeltning, som referer til at blande disse to metoder. 

Sammensmeltning af to metoder kan forekomme i forskellige stadier under projektet. Det kan ske 

under dataindsamling, analysen m.m. Beslutningen om hvordan man blander er afhængigt af formålet 

med projektet (Ivankova & Creswell, 2009: 138). 

 

3.2 Semistruktureret og livsverdensinterview 

Til vores semistrukturerede interview har vi taget udgangspunkt i bogen “Kvalitative metoder en 

grundbog”, skrevet af Svend Brinkmann og Lene Tanggaard (2015). Dernæst tager vores 

livsverdensinterview, udgangspunkt i Kvale og Brinkmann’s bog ‘Interview, Introduktion til et 

håndværk’ (2009) samt ‘Kvalitative metoder, i organisations- og ledelsesstudier’ af Justesen og Mik-

Meyer (2010). 

 

Et semistruktureret interview som metode, bygger sig op på at intervieweren forsøger at sætte sig ind 

i interviewpersonens livsverden. Oftest forberedes der til interviewet ved hjælp af nogle spørgsmål, 

som intervieweren ønsker at få besvaret. Det er interviewpersonernes egne holdninger og forklaringer 

der sættes i fokus, hvor uddybende spørgsmål kan stilles til en dybere forklaring. Et semistruktureret 

interview baserer sig på en klar tematik, hvor der vil være plads til ændringer. Dette kan være 

opfølgende spørgsmål eller ændringer af bestemte rækkefølger samt temaer. Det er dog vigtigt at 

intervieweren opretholder den røde tråd, således at der fremstår en sammenhængende struktur for 

spørgsmål og temaer (Brinkmann og Tanggaard, 2015: 37). Inden man starter ud med at fastlægge 

hvordan den konkrete struktur for interviewet skal fremstå, mener Brinkmann og Tanggaard at det er 

en fordel at gøre brug af hvad-spørgsmål. Her er der tale om at fastlægge hvad der helt nøjagtigt 
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ønskes at blive indsamlet, inden der foretages en beslutning til hvordan dette skal opnås. Da vores 

projekt følger den postfænomenologiske tilgang, er det relevant for os at kategorisere vores hvad-

spørgsmål, i temaer med flere forskellige og sammenhængende tilgange (Brinkmann og Tanggaard, 

2015: 37). I denne sammenhæng ønsker vi at undersøge, hvordan en LoL gamer selv opfatter og 

oplever tiden samt hvordan de selv mener deres adfærd ændrer sig. Et semistruktureret interview, 

udarbejdes ved brug af en interviewguide. En interviewguide kan i de fleste tilfælde være 

medvirkende til at styre interviewet, og denne styring kan rette sig henimod forskellige detaljerede 

retninger. En detaljeret retning er desuden også afhængigt af, hvad interviewet helt nøjagtigt skal 

indebære og hvilken metodologisk ramme interviewet ønskes at foregå i. En interviewguide kan 

udarbejdes som en tabel, her kan der desuden blive skelnet mellem interview- og forskningsspørgsmål 

(Brinkmann og Tanggaard, 2015:38). For at kunne udføre vores livsverdensinterview, er vi nødsaget 

til at bruge vores udarbejdede interviewguide. 

 

Livsverdensinterviewet har til formål at give en forståelse af beskrivelser og temaer, som stammer 

fra interviewpersonernes livsverden (Kvale og Brinkmann, 2009: 144). I denne sammenhæng 

inddrages vores udarbejdede interviewguide (Bilag 1 & Bilag 2). Med det postfænomenologiske 

afsæt er formålet at frembringe mere forståelse ud fra interviewpersonernes egne oplevelser og 

erfaringer. Derfor er interviewet mellem intervieweren og interviewpersonen en meget åben dialog, 

da interviewpersonen åbner op omkring egne perspektiver og beskrivelser af den verden, som de 

oplever. Det er interviewerens ansvar og rolle, at sikre at interviewpersonen får mulighed for at åbne 

op om den virkelighed de omgiver sig i så detaljeret som muligt (Justesen & Mik-Meyer, 2010:64). 

Vi har dermed valgt at implementere brugen af et fælles tredje, for at skabe en forbindelse mellem os 

som interviewer og vores gamere som interviewperson. Vores fælles tredje i denne sammenhæng er 

selve spillet LoL. Ved brug af den fælles tredje, får vi mulighed for at imødekomme vores gamere 

med et fælles interesseniveau. Dette kan medvirke til at vores interviewpersoner føler sig mere 

tilpasse, da vi viser dem vores kendskab og interesse for deres gaming-univers. Metoden kan være 

medvirkende til, at vi som interviewer får en større og dybere forståelse for interviewpersonernes 

synsvinkel inden for gaming miljøet. Det er relevant for vores projekt at inddrage denne 

interviewmetode, så vi kan opbygge en større viden af, hvorvidt gamerne selv mener at deres 

spillevaner har en indflydelse på deres opfattelse af tiden og adfærd. I vores semistruktureret 

livsverdensinterview, har vi interviewet gamerne Emir Erman på 19 år og Armin Kapic på 24 år. 

Begge interviews har givet os et indblik i deres verden som gamere, og hvilken realitet det er for dem. 
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3.3 Observationsmetode 

En observation er iagttagelser af hvordan mennesket interagerer og handler i forhold til et givent 

tidspunkt og den sammenhæng de befinder sig i. Det er deres handlinger gennem forskellige 

situationer og selve situationens udspil. Fokusset ligger på den direkte aflæsning og observation af de 

træk som udkommer af personens interaktion med det sociale eller materielle miljø 

(Observationsstudier, 2021). Observationerne udføres ved brugen af metoder og teknikker, der 

afspejler hverdagskompetencer. Man benytter sig af de fysiske sanser og den sociale forståelse, men 

også en forforståelse af den sociale, tidsmæssige og materielle kontekst. De ting som registreres under 

observationen, hænger sammen med den grundviden som der på forhånd er etableret i forhold til den 

givne situation. Observationerne kan foregå fra afstand, uden at man kommer i kontakt med 

personerne som iagttages (Observationsstudier, 2021). På denne måde er der større mulighed for at 

kunne opnå en forståelse, for hverdagslivets aspekter og hvordan de naturligt udspiller sig. Man kan 

også være den deltagende observatør, som aktivt deltager i interaktionen og situationen som 

undersøges.  

Med denne metode vil vi tage ud i den virkelige verden, herunder i en netcafé for at observere og 

skabe forståelse for hvordan en gamer agerer og lever sig ind i et computerspil. Vi fik på netcaféen 

interviewet ejeren Manni Hussein, og to spiller Emil på 20 år og Ali på 16 år. Vi fik interviewet og 

snakket med dem, hvilket gav os en større forståelse og gav og indblik i deres verden. 

3.4 TRIN-modellen 

For at kunne analysere en teknologi, er det nødvendigt at have en teoretisk tilgang til analysen. I 

denne sammenhæng er TRIN-modellen oplagt, da den er udarbejdet til at kunne lave en dybdegående 

teknologisk analyse. Modellen er medvirkende til at udforme hvilke aspekter, der er nødvendige at 

indgå i en teknologisk-analyse (Jørgensen, 2020: 2). Lektorerne Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og 

Thomas Budde Christensen, der alle arbejder for instituttet Mennesker og Teknologi på Roskilde 

Universitet, er dem som har udviklet TRIN-modellen.   

Modellen består af seks trin, som udgør forskellige aspekter til at en teknologi kan udfoldes. Når den 

teknologiske analyse skal påbegyndes, er det nødvendigt at stille sig selv spørgsmål om hvilke 

aspekter af teknologien som fremstår interessante for eksempelvis projektet. I dette tilfælde stilles der 
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netop seks trin til rådighed af TRIN-modellen, som gruppen kan vælge imellem i relation til projektet 

(Jørgensen, 2020: 2). 

 

Med henblik på projektet vil vi anvende TRIN-modellen, som et værktøj til at kunne beskrive hvordan 

og hvorfor vi har valgt egenskaberne tid og adfærd baseret på teorien om computerspilsafhængighed. 

Disse egenskaber kommer i spil med LoL som et teknologisk system, hvoraf flere systemer, 

komponenter og artefakter sammen giver muligheden for at gamerne kan fordybe sig og udgive et 

ændret adfærd.  

I anledningen af den postfænomenologiske tilgang for projektet, har vi valgt at anvende trinene: 3) 

Teknologiens utilsigtede effekter, 4) Teknologiske systemer og 6) Teknologier som innovation. Disse 

trin fremstår relevante for den teknologiske analyse af LoL i projektet. Vi ønsker at se på hvilke 

utilsigtede effekter spillet har, samt hvilke teknologiske systemer som fremgår i LoL, til slut ønsker 

vi at se på hvordan LoL er blevet en mere innovativ teknologi, med tiden, ud fra at dække gamernes 

behov. De sidste tre trin består af: 1) Teknologiers indre mekanismer og processer, 2) Teknologiske 

artefakter og 5) Modeller af teknologier. Disse trin vil ikke blive brugt i analysen, da disse ikke 

fremstår relevante for vores projekt. Vi afgrænser således brugen af TRIN-modellen, og vælger de 

trin som vi ønsker at analysere i sammenhæng med teknologien bag LoL. 

4. Teori 
Formålet med det følgende afsnit, er at tage hånd om de teorier som er relevante og nødvendige for 

at kunne skabe en relation til gamernes opfattelse af tid og adfærd. Vi har valgt at fokusere på den 

postfænomenologiske tilgang, ved brug af lektorerne Finn Olesen, Mikkel Bille & Søren Riis 

definitioner, da projektet baserer sig på hvad vores interviewpersoner fortæller. Det er også de 

postfænomenologiske begreber, som vil blive anvendt i analysen til at skabe en forståelse for 

gamernes relation til teknologien (spillet LoL) og verdenen. Vi tager afsæt i Don Ihdes fire 

relationstyper, hvilket er vores teoretiske rammesætning, som psykologen Robert Rosenberger og 

filosoffen Peter-Paul Verbeek redegør for. Dernæst vil vi gøre brug af teorierne om tiden, immersion 

og adfærd. Disse teorier er medvirkende, til at skabe en basal forståelse for, hvordan tiden oprigtigt 

opererer, og hvorfor immersion har en stor indflydelse på gamerne. Som afslutning vil vi tage brug 

af teorien om adfærd, da vi er nødsaget til at danne en forståelse for adfærden samt hvordan dette 

forholder og ændrer sig.  
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Filosoffen Saint Augustine, beskriver sin filosofiske tilgang til tiden med fokus på fortiden, nutiden 

og fremtiden. Disse tidszoner er med til at indikere den reelle tid, samt hvordan mennesket ændrer på 

denne. Dernæst inddrager vi forfatteren Birgit Tofts teoretiske aspekter for hvorfor klokketiden styrer 

os, og hvorfor denne er vigtig for samfundet. Den danske filosof David Favrholdt pointerer desuden 

også elementer for hvad oplevet tiden er, og hvornår denne tid er aktuel og opleves. I forlængelse 

med Favrholdt, fortæller professorerne Matthew S. McGlone og Abigail R. Pfiesters hvordan 

mennesket selv vælger at opfatte tiden, samt hvordan de selv danner metaforer for tidens hastighed. 

Her tilføjer professorerne Patrick Simen og Matthew Matell, hvilke bestemte scenarier menneskets 

krop påvirker tidsfornemmelsen. Disse teorier om tiden og tidens elementer fra teoretikerne, er 

medvirkende egenskaber for projektets analyse. De teoretiske begreber er dermed et supplement for 

analysen, for pointerne hvor det postfænomenologiske afsæt ikke kan gøre sig gældende. 

Teorien immersion er nødvendig at implementere, da spillerne danner deres fordybelse med spillet 

på baggrund af immersion. Det derfor vigtigt at få en forståelse for teorien, og dens formål når vi ser 

på computerspil. Her tages der udgangspunkt i professoren Timothy Sanders, psykologen David 

Weible samt forskerne Paul Cairns og Wissmath Bartholomäus teoretiske tilgang til immersion. Vi 

kigger også på hvordan de mener at immersion påvirker gamernes opmærksomhed fra omverdenen. 

Da vi ser på aspekterne tid og adfærd, som er kriterierne fra computerspilsafhængighed, vil vi se på 

teorien om adfærd. Vi er ikke kun interesseret i hvordan gamerne oplever tiden mens de spiller, frem 

for når de ikke spiller, men også hvordan adfærden ændrer sig. Vi ønsker at se på hvordan tiden er 

medvirkende til at ændre på gamernes adfærd, og om spillet har andre egenskaber som medvirker til 

at adfærden ændrer sig. I dette tilfælde vil vi se på hvordan den PhD-studerende Søren Skjold-

Andersen, lektorer Nicole M. Ardoin, professor Joe E. Heimlich og seniordirektør John Hopson, 

mener at adfærden skal opfattes samt hvornår denne ændrer sig. Da spillet LoL har sit eget miljø 

kaldet toxic, vil vi inddrage professor Jeremy Blackburn og entreprenør Haewon Kwaks forklaring 

om hvorfor dette miljø kan medvirke til at gamerne begynder at ændre deres adfærd pga. fristelserne 

fra de andre gamere. 

 

4.1 Postfænomenologi 

I dette afsnit, gøres der rede for den postfænomenologiske tilgang, som er en videreudvikling af 

fænomenologien fra omkring 1980’erne. Vi anvender som tidligere nævnt fire af relationstyperne, 

hvilket vi ser relevante i betragtning af vores opgave. Relationstyperne tager afsæt i hvordan LoL 
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som et computerspil er med til at påvirke vores interviewpersoner, som præsenteres dybdegående i 

analyseafsnit. Ved hjælp af teorien skabes der en læring om forholdet mellem interviewpersonerne, 

og deres erfaringer samt oplevelser med spillet LoL. Vi anvender ‘A Field Guide to 

Postphenomology’ af Robert Rosenberger og Peter-Paul Verbeek, og inddrager Ihdes analyse af 

relationen mellem mennesker og teknologi.  

 

Fænomenologi blev grundlagt af Edmund Husserl, og senere hen af nogen af hans elever. Den 

postfænomenologiske tilgang blev videreudviklet af den amerikanske filosof Don Ihde (Olesen, Bille 

& Riis, 2021: 1) Postfænomenologi omhandler menneskets erfaring, men stilles kritisk op imod den 

klassiske fænomenologi, når det kommer til teknologiens rolle. Don Ihde vurderer at der i 

postfænomenologien, er kommet nye teknologier til, som gør at mennesket erfarer verden på anden 

vis (Ihde, 2009: 5). Postfænomenologi er med til at give forståelsen for, hvordan teknologien kan 

påvirke de erfaringer mennesker tilsluttes af, gennem verden, og har til formål at forstå det mellemled 

der binder subjektet og verden sammen. Ved relationer mellem subjektet og verden er mediering med 

til at forme disse relationer (Olesen, Bille & Riis, 2021: 1). Postfænomenologi har til formål at give 

en forståelse af den erfaring mennesker binder sig, når vi anvender teknologi som et mellemled 

mellem os selv og verden (Olesen, Bille & Riis, 2021: 2). 

 

De forskellige "postfænomenologiske undersøgelser", der er blevet foretaget indtil nu (f.eks. Ihde, 

1993; Selinger, 2006; Rosenberger, 2008; Verbeek, 2008b; Rosenberger, 2012) har mindst to ting til 

fælles. Først og fremmest undersøger de alle teknologier i forhold til relationerne mellem mennesker 

og teknologiske artefakter, med fokus på de forskellige måder, hvorpå teknologier er med til at forme 

relationerne mellem mennesker og verden. De nærmer sig ikke teknologier som blot funktionelle og 

instrumentelle objekter, men som formidlere af menneskelige erfaringer og praksisser (Rosenberger 

& Verbeek, 2015: 9). Postfænomenologien konceptualiserer imidlertid relation på to forskellige 

måder. Først undersøges den grundlæggende medierede karakter. Der er ingen direkte relation 

mellem subjektet og objektet, men kun en indirekte, og teknologier fungerer ofte som mediatorer. 

Menneske-verden-relationen er typisk en menneske-teknologi-verden-relation (Rosenberger & 

Verbeek, 2015: 12). For det andet gøres der op med ideen om, at der er et forudbestemt subjekt i en 

forud givet verden af objekter, med en formidlende enhed imellem dem. Medieringen er snarere 

kilden til den specifikke form, som den menneskelige subjektivitet og verdens objektivitet kan antage 
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i denne specifikke situation. Subjekt og objekt er konstitueret i deres medierede relation (Rosenberger 

& Verbeek, 2015: 12). 

4.1.1 Relationstyper 

Ihde introducerer de fire relationstyper, som er relevante for at forstå samspillet mellem teknologien 

og mennesket. Relationerne er med til at analysere mennesker, teknologier og verden hvori 

teknologien indgår. Når teknologien benyttes, er det derfor også muligt at analysere de relationer der 

er til den. Den legemliggjorte, teknologi-medierede relationer til verden, skal give forståelsen af 

hvordan teknologien, kan påvirke menneskets så meget at teknologien bliver en stor del af den 

erfaring mennesket bygger op omkring sig selv (Olesen, Bille & Riis, 2021: 4). Med andre ord bunder 

relationen i den form for mediering, der fremkommer når teknologien indgår i menneskets kropslige 

væren i verden. Teknologien bliver en større del af mennesket samt er den en del af den kropslige 

erfaring af verden. Ihde illustrere dette skematisk som: (jeg - teknologi) - verden. Denne 

relationstype kan tages i betragtning af, at uden brugen af et tastatur eller musen vil en gamer ikke 

kunne fuldføre sit mål i spillet. Udstyret skal også være specielt til gaming, da et basistastatur og basis 

mus, vil påvirke spillet dårligt. Jo bedre udstyr, desto bedre bliver oplevelsen af spillet. Når gamere 

spiller LoL, skal både tastatur og mus være i brug, for at spille spillet fra start til slut. Derfor kan det 

siges, at gamere er afhængige af disse artefakter og uden dem, vil det slet ikke være muligt at 

gennemføre spillet (Ranj, 2021). 

 

Den hermeneutiske teknologi-medierede relation til verden, redegør Ihde for at teknologien er i fokus, 

da menneskets adgang til verden er via teknologien og ikke længere gennem menneskets sansninger 

og teknologien. Teknologien er med denne relation, menneskets adgang til verden i et bestemt 

henseende. Det er relevant at tilegne sig viden om, hvordan teknologien bruges, før den opfylder sin 

funktion (Olesen, Bille & Riis, 2021:5). Skematisk bliver denne relation illustreret således: jeg - 

(teknologi - verden). Her kan gaming anses og placeres i relationen, da gamere via gaming bliver 

forbundet til omverden og danner hermed relationer til andre mennesker. Spillet LoL forbinder også 

gamere til omverdenen i den forstand, at de skal have modstandere for at kunne spille spillet og 

dermed også kende til hvordan spillet fungere. Spillet indikerer forskellige funktioner man som gamer 

skal kende til, for at kunne fuldføre spillet, hvilket kan påvirke gamerens adfærd (League Of Legends, 

2021). Jo mere der kendes til spillet, jo bedre en oplevelse får man og kan dermed leve sig mere ind 

i spillets opgaver.  
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Ud over de ovennævnte teknologiske medierende relationstyper, redegør Ihde for to andre typer 

forbindelser, mennesket har med teknologi. Den første type kalder han for andetheds-(alterity) 

teknologisk relation. Teknologien agerer mere menneskeligt, da relationen mellem mennesket og 

teknologien har en vis form for interaktion med teknologien. Skematisk bliver relationen illustreret 

således: jeg - teknologi (- verden). Relationen er blevet mere almindelig og normaliseret, da 

mennesket hele tiden er i interaktion med computer og andet teknologisk udstyr, som styres af et 

interface. Som et eksempel fra gaming, kan der være tale om en gamer der spiller mod en anden 

gamer. Det kan være via en computer, hvilket vil sige at modstanderen på den anden side er et rigtigt 

menneske. Når der mangler en menneskelig modstander, træder computeren ind som en teknologisk 

modstander for relationen (Olesen, Bille & Riis, 2021: 5). Det kan for gamere have en betydning i 

den forstand, at hvis de sidder og spiller med computer og ikke en modstander i form af et menneske, 

vil deres adfærd muligvis ikke fremgå på samme måde. Når de sidder og gamer med en anden 

menneskelig modstander, dannes der en relation, som fremgår mere socialt og kommunikationen er 

dermed anderledes (Weibel, Wissmath, Habegger, Steiner, Groner, 2008: 1). 

 

Den sidste relationstype kaldes for teknologiske baggrundsrelationer. Relationstypen kendetegnes 

ved menneskets omgivelser, og de ting vi hører og kan se fremgår i disse omgivelser. Med andre ord 

er det ved sin tilstedeværelse i baggrunden, såsom summelyde på lampen eller kaffemaskinen. 

Teknologien eksisterer altså i baggrunden for menneskets sanselige erfaringer (Olesen, Bille & Riis, 

2021: 6). Skematisk betegnes relationen således: jeg - (- teknologi) - verden. Gamere kan ofte opleve 

at der kommer blæser lyde fra computeren, hvilket kan være forårsaget af, at den har kørt over flere 

timer. Det kan medfølge til, at man som gamer mister sin tidsfornemmelse, når man har siddet og 

gamet i længere tid. Det er først når ens computer eller udstyr begynder at agere anderledes, at det 

går op for en, hvor længe man rent faktisk har siddet og spillet (Clark, 2019). 
 

4.1.2 Forstærkning og reduktion 

I teksten Postfænomenologi skrevet af Olesen, Bille & Riis redegøres udtrykket forstærkning over 

for reduktion. Det vil sige når en teknologi forstærker et oplevet objekt eller fænomen, samtidigt med 

at der sker en reduktion af medieringen af noget andet (Olesen, Bille & Riis, 2021: 7). Et eksempel 

kan være når gamere sidder og spiller, med deres gamer-høretelefoner på. Her forstærkes lyden på 
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deres spil, hvilket medvirker til en mere intens oplevelse af spillet end hvis de havde siddet uden 

høretelefoner på og lyden kom ud fra højtalerne på computeren (Ranj, 2021). Samtidigt sker der en 

reduktion af den auditive oplevelse af det der sker i rummet omkring gamerne, hvilket kan være lyde 

fra ens forældre, søskende eller tv’et derhjemme som falder i baggrunden. Mens gamernes auditive 

oplevelse af spillet bliver forstærket, så reduceres den auditive opmærksomhed på omkringliggende 

lyde (Olesen, Bille & Riis, 2021: 7). Med andre ord sker der en teknologisk mediering, hvor der 

indgår en forstærkning og reduktion af verden på en og samme tid (Olesen, Bille & Riis, 2021: 7). 
 

4.1.3 Multistabilitet 

I postfænomenologien refereres der til idéen om, at en bestemt teknologi kan bruges til flere 

forskellige formål og relationer afhængigt af brugeren og dets formål. Teknologi bliver aldrig anset 

som værende “i sig selv”, men derimod altid relateret til mennesker der gør brug af disse. Rosenberger 

og Verbeek citerer Ihdes mening om, at hvis en teknologi var et objekt i sig selv og ikke relateret i 

menneskelig praksis, ville der være meget uorden omkring teknologiens formål (Rosenberger & 

Verbeek, 2015: 25-30). Teknologier har en bestemt måde at mediere virkeligheden på, ved at se 

hvordan disse formål anvendes og hvad det er blevet skabt af. En teknologi kan tilhøre forskellige 

kontekster, men brugen af selve teknologien kan også begrænses. Det er ved at indgå i medierende 

relationer, at teknologier opnår deres stabilitet. Multistabilitet vil altid være kontekstafhængig samt 

brugsafhængigt. Det er et postfænomologisk begreb, som forklarer hvordan teknologien både er 

betydningsfuldt og kan anvendes på forskellige måder (Rosenberger & Verbeek, 2015: 25-30). Ihde 

som opfandt multistabilitet definerer det som følgende: 

 

“a hammer is “designed” to do certain things—drive nails into the shoemaker’s shoe, or into 

shingles on my shed, or to nail down a floor—but the design cannot prevent the hammer from (a) 

becoming an objet d’art, (b) a murder weapon, (c) a paperweight, etc” (Rosenberger & Verbeek, 

2015: 25-30). 
 

Her mener han at hammeren sagtens kan bruges i andre sammenhæng, på trods af sin stabilitet. Det 

er hammerens stabile funktion, som teknologien oprindeligt er skabt til at opfylde. 
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4.2 Tid  

Som tidligere nævnt vil vi i følgende afsnit danne en forståelse for tiden, som et analysebegreb. Vi 

vil således tage udgangspunkt i tiden, baseret på de elementer som opleves af mennesket i 

dagligdagen. I dette omfavn vil vi gøre brug af begreberne: fortid, nutid, fremtid, oplevet tid og 

klokketid, som vil blive inddraget som analysebegreber i den analytiske del af projektet. For at kunne 

få en idé om hvordan gamerne oplever tidens indflydelse mens de spiller, er vi nødsaget til at skabe 

en forståelse for begreberne som en helhed. Disse begreber vil dermed kunne hjælpe os, med at forstå 

tiden fra gamernes perspektiv, i relation til den reelle forståelse for tiden. Dette skyldes at det 

postfænomenologiske afsæt i denne sammenhæng ikke kan give en forståelse for deres relation til 

tiden, og hvordan de vælger at opfatte den, mens de spiller. Dernæst er det nødvendigt at inddrage 

immersions rolle for gamerne, da dette er reelt i computerspil og har en indflydelse på gamernes 

oplevelse. Det derfor vigtigt for projektet, at vi skaber en relation til immersion i sig selv. Således at 

vi gennem denne relation kan opnå en bekræftelse eller afkræftelse på, at tiden kan opleves anderledes 

for gamerne når de fordyber sig.  

 

4.2.1 Tid: fortiden, nutiden og fremtiden  

Filosoffen Saint Augustine bliver oftest omtalt for følgende citat “What, then, is time? If no one asks 

me, I know: if I wish to explain it to one that asked, I know not…”. Dette citat peger på den pointe, at 

tid er et begreb som mennesket umiddelbart forstår, men har svært ved at forklare. I forlængelse med 

dette, argumenterede Augustine for, at mennesket umiddelbart forstår tid som et begreb, så kan dets 

forsøg på at forklare begrebet skabe paradokser for dem (Augustine, 2006: 241-242). Ifølge 

Augustine er tiden skabt af gud, og gud er årsagen til at tiden eksisterer som koncept for os mennesker. 

Tiden begyndte da gud skabte verden, sammen med andre af jordens væsner, og den eksisterede 

således før mennesket kom til verden (Augustine, 2006: 240). 

 

Mennesket har tendens til at opfatte tid i forskellige tidsrum, som medvirker til at de planlægger tid 

eller handler i forskellige tidsrum. I denne sammenhæng gør Augustine brug af udtrykkene: fortiden, 

nutiden og fremtiden. Her er der tale om forskellige begivenheder som handler i disse tidsrum eller 

planlægges. Augustine ser disse 3 udtryk, som en tids bevægelse. Fortiden er det som har eksisteret, 

nutiden er det som ikke varer evigt, og afslutningsvis bliver fremtiden til nutiden og derefter til 

fortiden. Nutiden har ikke en bestemt varighed. Nutidens eksistens udvikler sig til at fremstå som 
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enten at være en fortid eller fremtidens kommende eksistens (Augustine, 2006: 243-244). Augustine 

antyder, at tiden er til stede og bliver defineret af menneskets bevidsthed og sind, fortiden og 

fremtiden er defineret af sindet. Mennesket husker fortiden hvorimod at fremtiden forudses, således 

fremstår fortiden som et minde og kan ikke ændres baseret på sindets hukommelse. Fremtiden kan 

planlægges og er ikke en virkelig opfattelse, da mennesket skaber en forudsigelse for deres fremtid 

(Augustine, 2006: 243-244). Augustine mener at den eneste reelle tid, er den tid som handler i nutiden. 

Mennesket ser og oplever nutiden i det nuværende fysiske øjeblik. Nuet er det igangværende tidsrum, 

som er den tid vi bevidst lever i når tiden kører. (Augustine, 2006: 246-247). Nutiden kan ikke ændres 

fysisk, da man ikke kan gå frem eller tilbage i tiden. Nutiden kan kun ændres af sindet, da mennesket 

bevidst eller ubevidst kan tænke på et minde fra fortiden hvor sindets tid føres tilbage dertil. Det 

samme gælder fremtiden, da mennesket bevidst vælger at føre sindets tid frem i tidsfornemmelsen. 

Dette sker når de begynder at tænke på fremtidige muligheder, i og med de handler i nutiden. Der 

dannes således ikke en fysisk tidsændring, men tiden defineres blot af menneskets sind og bevidsthed 

(Augustine, 2006: 246-247).  

 

4.2.2 Klokketid, oplevet tid og tidsfornemmelsen  

Når der er tales om tiden, kommer begreberne kronos og kairos i spil. Grækerne definerede tiden ved 

brug af disse begreber. Kronos er den såkaldte klokketid, som bliver talt i sekunder, minutter, timer, 

dage og år. Det er den kronologiske tid, som vægtes i menneskets dagligdag. Klokketiden er med til 

at styre vores hverdag, og definerer tiderne for bestemte begivenheder eller arbejde og skole. Det er 

en nødvendighed for at livet og samfundet kan fungere, og uden denne tid ville mange ting være 

vanskelige (Toft, 2011). Vi bliver konstant mindet om, hvilket tid på døgnet der er tale om i nuet. 

Såvel som uret er et fysisk element, kan klokketiden observeres ved hjælp af forskellige egenskaber. 

I dag har man uret til rådighed stort set overalt. Som udgangspunkt kan uret ses på vores computer, 

telefon, fysiske ure, armbåndsure m.m. Uret giver muligheden for at tolke tiden, da vi påmindes om 

hvilket tidsrum vi befinder os i. Således giver det os mulighed for at kunne planlægge, og observere 

hvornår vi skal nå bestemte ting såsom arbejde eller skole (Toft, 2011). Tiden kan konstant observers, 

til at kunne følge med i hvilket tidspunkt på dagen vi befinder os i. Hvis uret og klokketiden ikke var 

aktuelt, ville menneskets hverdag opleve forskellige vanskeligheder. Kronos tiden sammensættes 

med kairos tiden, som en modsætning af hinanden. Kairos defineres som tiden der holder op med at 

“eksistere” i øjeblikket, og ikke længere bliver opfattet. For at kunne opnå kairos tiden, kræver det 
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fordybelse. Øjeblikket i kairos fremstår gunstigt, og bliver trukket ud af tiden. Når mennesket således 

fordyber sig i noget bestemt, vil tiden opleves som værende stille eller ikke eksisterende. Man kan 

som udgangspunkt sammenligne kairos med nutiden, da der er tale om et øjeblik, man ikke er i stand 

til at udtrykke andet om. Et jordnært udtryk for kronos er den kvantitative tid, og kairos som værende 

den kvalitative tid (Toft, 2011). 

 

I modsætning til klokketiden gør oplevet tid sig gældende. Den oplevede tid defineres som den tid 

som bliver dannet hos et eller flere subjekter. Tiden er således knyttet til subjektets bevidsthed, som 

opstår inden for erindringer og forventninger for specifikke horisonter. I nogle tilfælde ville 

mennesket opleve tiden som værende lang, mens de i andre tidspunkter vil opleve den som kort. Når 

man i dette tilfælde taler om den oplevede tids hastighed, skaber dette en mening i sammenhæng med 

den fysiske målte tid (Favrholdt, 2016). Desuden mener nogle at tidsoplevelsen påvirkes af 

legemstemperaturen. Med det menes der at når kropstemperaturen forholder sig lav føles tiden 

langsommere. Hvis kroppen er i en påvirket tilstand, eksempelvis af stoffer eller adrenalin kan 

kropstemperatur forhøjes og dermed kan tiden føles hurtigere. Flere ældre mennesket fornemmer, at 

jo ældre de bliver, jo hurtigere går tiden. Ligeledes føles dage eller ugere kortere, end da man var 

ung. Denne tidshastighed har et sammenhæng med celledannelses processerne. Således har kroppen 

et medvirkende element for hvordan mennesket oplever tiden, og hvorfor de helt nøjagtigt oplever 

tiden anderledes i forskellige øjeblikke (Favrholdt, 2016). 

 

Ifølge professorerne Matthew S. McGlone og Abigail R. Pfiester, har mennesket mange metaforer 

for, hvordan tiden forholder sig og ændrer sig. Mennesket har forskellige måder at fornemme tidens 

rytme på, hvor nogle mener at tiden går hurtigere eller langsommere i visse begivenheder (McGlone 

og Pfiester, 2009: 1-2). Andre mener at tiden går hurtigere når man har det sjovt, der er dog ikke tale 

om at den fysiske tid går hurtigere. Der er derimod tale om menneskets opleves af tiden, mens de har 

det sjovt eller deltager i bestemte begivenheder. Sindet føler at tiden flyver, hvorimod at tiden egentlig 

bare går i samme tempo uanset hvilken tid på døgnet der er tale om. Mennesket er derfor årsagen til 

at tiden fornemmes anderledes, da det er det menneskelige sind, bevidsthed eller ubevidsthed som 

omdanner tidsfornemmelsen. Tiden kan eksempelvis gå hurtigere for nogle frem for andre, således 

betyder det ikke at en bestemt tidsfornemmelse er gældende hos alle (McGlone og Pfiester, 2009: 1-

2).  

Når mennesket har det sjovt, eller befinder sig i et godt selskab, reduceres deres opmærksomhed på 
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tiden. Den reducerede opmærksomhed på tiden, er medvirkende til at tidsintervallerne kan føles 

kortere end de er. Der er således et samspil mellem menneskets tilstedeværelse i bestemte 

begivenheder, eller hvis de foretager en bestemt aktivitet som fanger deres fulde opmærksomhed 

(Simen & Matell, 2016). 
 

4.3 Immersion i LoL 

Et af de elementer i computerspil, der er medvirkende til at gamerne kan fordybe sig er immersion. 

Det skal forstås som at være opslugt af spillet, hvor alle ens tanker, fokus og mål kredser sig omkring 

spillet, dermed kan intet fra omverden have en indflydelse. Oplevelsen af immersion i computerspil 

bliver som regel rapporteret af gamere, anmeldere og dem der designer spillene. Et element der har 

betydning i immersion er, at gamerne mister følelsen af at tiden går. De bemærker ikke at tiden går 

når de fordyber sig i spillet, hvilket kan anses som værende en god eller dårlig effekt. Den gode effekt 

kommer i spil, når gamerne har deres fokus på spillet og ikke bliver forstyrret af tingene omkring sig. 

Det hjælper den enkelte gamere med at fordybe sig, og blive en del af selve spillet. Den dårlige effekt 

kommer på spil når gamernes omgivelser, såsom skole eller familie bliver påvirket på en negativ 

måde. (Sanders & Cairns, 2010: 160). 

En undersøgelse fra Massively Multi-User Online Role-Playing Games (MMORPG), viser at mange 

gamere kan lide følelsen af immersion når de spiller. Det er muligheden for at kunne fordybe sig i en 

form for fantasiverden, der gør at gamerne bliver grebet af det. En fordybende komponent for gamere 

er flow og tilstedeværelse. Flow kan defineres som en fordybelse i en bestemt aktivitet eller en 

handling i spillet (Weibel & Wissmath, 2011: 1). 

 

I spillet LoL er der egenskaber som bliver kaldt for ranks og levels. Det er med til at give gamerne 

muligheden for at opnå nye niveauer og rykke op i højere rank. Disse egenskaber har en medvirkende 

effekt hos gamerne, der giver dem en lyst og behov for at blive ved med at spille. Lysten og behovet 

kommer hovedsageligt i sammenhæng med, at de konstant tænker på at vil nå højere op i deres ranks 

eller levels. Sådanne egenskaber som eksempelvis nævnt fra spillet LoL, kan have en effekt på 

computerspilsafhængighed. Når gamerne ryger i denne fordybelse, har de tendens til at miste 

opmærksomheden på tiden. Hele deres fokus føres direkte ind i spillet, og dermed glemmes 

omverdenen hurtigt (Poeller, 2021: 288:8). Desuden kan gamerne som tidligere nævnt få følelsen af 

at tidens rytme ændrer sig, og at den i disse tilfælde kan føles hurtigere end den aktuelle tid. 
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4.4 Adfærd 

I indledning kom vi ind på, at vi gerne vil gøre brug af teorien om adfærd. I dette afsnit vil vi komme 

ind på de teoretiske aspekter for adfærd, samt de tre parametre indenfor adfærd: Reinforcer, 

Contingency og Response. Disse parametre implementeres med en beskrivelse af, hvordan de kan 

gøre sig gældende for en gamer. Teorien om adfærd er medvirkende til, at vi kan skabe en forståelse 

for, hvorfor adfærd kan ændre sig, samt i hvilke scenarier det ændrer sig. Dermed vil vi gøre brug af 

adfærd i analysen, ved inddragelse af begreberne som et afsæt af vores interviewpersoners egne 

oplevelser, ved deres adfærd mens de spiller og mister tidsfornemmelsen. Ved brug af denne teori 

skaber vi en relation til hvordan vores interviewpersoner selv oplever, at LoLs toxic miljø kan have 

en indflydelse på dem, og om de føler sig fristet til at deltage aktivt i dette. 

 

4.4.1 Hvad er adfærd i sammenhæng med gaming 

Adfærd omhandler alt det menneske tager sig af, om det er bevidst eller ubevidst. Der kan altid blive 

sagt noget om ens adfærd, da det er med til at beskrive alt det man foretager sig. Dette er gældende 

for når man udfører en bestemt handling, frem for at der ingen handling udføres. Mennesket har altid 

en adfærd, som altid ændres. Det kan ændre sig ud fra det man foretager sig, samt de omgivelser som 

den enkelte befinder sig i (Skjold-Andersen, 2017). 

Psykologer har førhen studeret mentale processer i et forsøg på at korrelere tanker og følelser med 

bestemte tilstande i hjernen. Psykolog John B. Watson hævder i sin artikel Psychology as the 

Behaviorist Views It, at psykologi skal være baseret på at studere synlig adfærd, og ikke prøve at 

forstå ikke-synlige mentale processer. Det skal forstås således at den enkeltes adfærd ikke kan 

studeres gennem mentale processer. Deres adfærd skal være tydelig og synlig, før det kan studeres 

og dermed forstås. Behaviorismen påstår at individet udvikler aspekter indenfor adfærd gennem 

oplevelser, dette kan være i forbindelse med påvirkninger af det miljø de er i, og de reaktioner der 

medfølger (Heimlich & Ardoin, 2008: 216). 

 

Alle spil har det samme fokus og er designet ud fra det samme centrale element, nemlig gameren. 

Nogle af de parametre der spiller en rolle for gaming design er: Reinforcer, Contingency og Response. 

Reinforcer, som oversættes til forstærket effekt, er et resultat der henvises til en belønning. 



Humtek B   Gruppenummer:  
3. semester     V2124809557 

 28 

Belønninger i dette tilfælde vil være at nå et niveau højere op, eller præmier der kan bruges i spillet. 

Contingency, som betyder kontingens, er et sæt regler, der er med til at styre hvornår der gives 

forstærket effekt og belønninger i spillet. Til sidst er der response, hvilket er en opførsel eller handling 

fra gamernes side, som er med til at opfylde kontingens. Eksempelvis ved at dræbe et antal par spiller 

eller være et bestemt sted i spillet (Hopson, 2001). Spillet ønsker at give gamerne en tendens til at 

blive ved med at spille. 

 

4.4.2 Toxic adfærd i LoL 

Når det kommer til LoL, så har der altid været toxic adfærd blandt spiller. Det kan være til fordel for 

gamerne at deaktivere chatten for ikke at kunne høre hvad de andre spiller siger da der blive sagt 

grusomme og vulgære ting. Toxic adfærd i LoL, kan komme af forskellige årsager. Den ene grund 

kan være overlegenhed, hvis gamerne har klaret sig godt i spillet, kan man føle et behov for at trash 

talke eller genere sine modstander. Dette gør man for at vise sig frem for sin modstander, og for at 

snakke ned til dem. En anden grund er når man føler sig mindre værd som spiller. Det er når man 

som spiller føler sig mindre tilfreds med hvordan ens performance har været i spillet. Hvis det er gået 

dårligt for holdet, er der sandsynlighed for at holdkammeraterne nedgør hinanden (Jasmin, 2021). 

Lol som er en af de største eSport spil, anvender en platform hvor de bedømmer hvorvidt en spiller 

er toxic overfor andre spiller. Hvis de bliver dømt til at være toxic, kan de derfra straffes. Platformen 

hvor gamerne kan anmelde hinanden for dårlig og toxic adfærd, bliver dømt af eksperter inden for 

spillet som gennemgår disse anmeldelser (Blackburn & Kwak, 2014: 877). 
 

5. Analyse af livsverdensinterview 

I det følgende afsnit vil vi analysere vores livsverdensinterview, med fokus på hvordan vores gamere 

oplever tiden, og hvordan deres adfærd ændrer sig. Som tidligere nævnt i indledningen og 

problemfeltet, pointerede psykologerne Daniel King og Paul Delfabbro, aspekterne tid og adfærd som 

nogle afgørende roller for hvorvidt en gamer er afhængig. Disse aspekter bliver analyseret i 

sammenhæng med vores interview, for at kunne afkræfte eller bekræfte hvorvidt tiden, og adfærden 

har en betydning for gamerne. Dernæst vil vi tage afsæt i hvordan vores interviewpersoner forholder 

sig, til de postfænomenologiske relationstyper, baseret på deres opfattelse af deres relationerne 
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mellem verden, spillet og dem som gamer.  

 

5.1 Timevis af gaming uden fornemmelse af spilletid  

Vi havde i interviewet valgt at bruge spillet LoL, som vores fælles tredje. Dette har været 

medvirkende til at fylde mere ud i de førende samtaler vi havde under interviewet. Ud fra de førende 

samtaler, som vi formåede at danne med interviewpersonerne, fandt vi hurtigt ud af at spillet har en 

meget stor betydning for gamerne. De har kunne fortælle os, hvordan spillet fungerer og dermed 

udpege de vigtige elementer i spillet, som opleves at være motiverende for gamerne. Vi fik 

muligheden for at skabe forståelse for hvordan gamernes interaktionen med spillet var ud fra deres 

perspektiver og opfattelser. Vi mener at den fælles tredje var en relevant tilføjelse at anvende, for at 

kunne opnå formålet med vores interviews. Det var meningsfuldt for os at skabe en fællesnævner 

mellem gamerne og os, således at de kunne føle sig værdsat og hørt. Vi fik det indtryk, at gamerne 

hurtigt åbnede sig op for os, ved de meget lange og dybe svar, samt deres egne opfattelser omkring 

spillet.  

 

Igennem vores interviews oplevede vi, gamernes store interesse for spillet LoL og hvordan de havde 

nemt ved at fortælle om deres oplevelser med spillet. Det virkede meget naturligt for dem at tale om 

spillet, og vi oplevede ikke nogen bestemte pauser i samtalerne undervejs eller tøven fra gamernes 

side. Beskrivelser og svarene var meget detaljerede og specifikke i deres forklaringer, med henhold 

til deres oplevelse af tiden og adfærdsændringer når de spiller LoL. Interviewet var hovedsageligt 

styret af gamerne da de tog hånd om dialogen, og sørgede for at drive os ind i deres verden og 

synsvinkler. Mange af deres fortællinger afspejler sig i, at LoL har en stor betydning for dem i deres 

hverdag som vi blev inviteret ind i. 

 

5.1.1 Tiden er ikke vigtig, men antallet af games 

En interessant vinkel for vores interview, vægtes af fokusset på den fælles tredje LoL. Dette var en 

form for tråd mellem os som interviewer og gamerne som interviewpersoner. På baggrund af den 

fælles tredje, havde vi nemmere ved at føre dialogen. Det var vores indtryk, at LoL er et spil som 

gamerne bruger en del tid på, men at det for dem var svært at præcisere hvor mange timer de bruger 
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på spillet. Det tydeligt at det ikke var en værdi de helt specifikt tæller op på. For eksempel fortalte 

Emir følgende i interviewet: 

  

“Tubay: Hvor mange timer kan du sidde og spille? 

Emir: Det svært for mig at sige helt præcist hvor mange timer jeg spiller, det er meget afhængigt af 

antallet af games jeg spiller. Et game tager måske et sted mellem 25-40 minutter, så nogle gange 

spiller jeg et game andre gange flere. Der er mange som tror at en gamer spiller et bestemt antallet 

af timer om dagen, men for mit vedkommende er det ikke sådan. Jeg kan desuden også spille af flere 

omgange på en dag, så pludselig er der spillet 4 timer på en dag over 5 omgange måske.” (Bilag 2, 

spm:16) 

  

I interviewet fortalte Emir, at han har svært ved at forholde sig til hans tidsforbrug, når han sidder og 

spiller. Dertil understregede han, at han ikke mente at det er mængden af tid der bliver spillet, som er 

afgørende men antallet af spil der bliver spillet. I LoL gav det mere mening for ham at tale om antallet 

af games som bliver spillet, for derudfra at kunne sige hvor mange timer han i sidste ende havde 

spillet. Med afsæt i relations typen andethed, ses der på LoL som et spil alle kan spille og skabe 

relation til. Gamerne oplever dermed mere, end bare at spille i hold og angribe deres modstander. 

Spillet udgør en ny og anderledes forståelse samt opfattelse for tidens eksistens, for når en gamer 

spiller LoL bliver der talt på antallet af spil og ikke tiden der bliver brugt. Gamerne skaber således en 

relation til spillet selv, og medierer dermed ikke teknologien som et redskab til at forstå verden. 

Relationen medvirker til at gamerne sætter spillet i forgrund, og verden forbliver i baggrunden. 

Skematisk set bliver dette fortolket som værende: gameren - spillet - (verden). 

5.2 Graden af immersion er afgørende for graden af tidsforbrug 

I modsætning til Emir, mener Armin at der er andre årsager til at flere LoL gamere ender med at spille 

i timevis. Han fortæller at: 

 

“Sarmad: Hvor længe spiller du ad gangen? 

Armin: Det kan variere ret meget faktisk, det kan være alt fra 3-4 timer eller også kan jeg sidde og 

spille en hel dag nogle gange. Det er meget let at blive opslugt af spillet, således at man mister sin 

tidsfornemmelse. Når man sidder i et game hvor spillet er lidt intens, kan et spil nok tage omkring 
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de 30-50 minutter. Det er også med til at man ikke helt rigtigt opfatter hvor længe man rent faktisk 

har siddet og spillet, da tiden i spillet ikke virker så længe som den gør i virkeligheden.” (Bilag 3, 

spm: 32) 

 

Dermed er det Armins oplevelse, at spillet gør, at gamere let kan blive opslugt af spillet og de mister 

tidsfornemmelsen. Dette udsagn er gældende for Armin og ikke nødvendigvis alle som spiller LoL, 

det samme gælder for Emirs opfattelse. Armin mener at han har tendens til at blive opslugt af spillet, 

og dermed glemme tiden. Når han glemmer tiden, mister han hurtigt et overblik over antal af timer 

han har siddet og spillet. Dermed er det Armins oplevelse, at spillet medvirker til at gamere let kan 

blive opslugt af spillet, hvilket er med til at de kan miste tidsfornemmelsen. Således er Armins 

opfattelse af hvordan spillet opsluger hans opmærksomhed fra tiden, ikke nødvendigvis en generel 

handling alle andre gamere oplever. Gamerne har hver især deres opfattelse af spillet, og hvordan det 

har en indflydelse på deres tidsfornemmelse. På den anden side fortæller Emir at han ikke oplever at 

han har problemer med at styre sin tid, heller ikke hvis han kan blive opslugt af spillet. Om dette 

fortæller Emir: 

  

“Tubay: Er der så tider hvor du glemmer tiden? 

Emir: Hvis jeg har sat mig ned for at spille, så kan jeg hurtigt miste fornemmelsen af tiden. Men det 

vil aldrig være noget som påvirker min hverdag eller planer, jeg sørger altid for at adskille de ting. 

Men hvis jeg eks. spiller på dage hvor jeg intet skal, kan jeg hurtigt have nået flere timers spil uden 

at være opmærksom på det. Så det alt efter hvordan mit skema ser ud. Når jeg så sidder og spiller, 

er det for det meste også bare tidsfordriv netop fordi jeg ikke har andet at tage mig til.” (Bilag 2, 

spm:29) 

 

Emir fortæller at han prioriterer at adskille sin LoL-hobby fra sin hverdag, og at han ikke lader de to 

dele af hans liv påvirke hinanden. Han er selv af den opfattelse, at han nemt kan adskille tiden han 

bruger på spillet fra den reelle hverdag og sikre at han når det han skal. Antallet af spil og timer er 

også medvirkende til en frakobling af omgivelserne hos gamerne, fordi de netop har en tendens til at 

miste deres tidsfornemmelse, da de bliver så opslugt af spillet. Gamernes klokketid mærkes ikke på 

samme måde, som deres oplevede tid. Den medierede relation har en sammenhæng med den 

legemliggjorte relation, på baggrund af Emirs pointering om hvordan hans tidsfornemmelse 

forsvinder, når han har sat sig for at spille. I dette omfang ses der på at Emir har skabt et forhold til 
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spillet og dets egenskaber, som indgår i hans kropslige forståelse for spillets univers. Hans krop sanser 

en mangel på tidsfornemmelsen, når han bevidst vælger at drage sit fulde fokus over på spillet. På 

den anden side kan Emir godt veksle mellem tiden, for ham set er der kun tale om en fordybelse når 

han tillader sig selv dette. I dette tilfælde er der tale om at han med årene har tilvænnet sig spillets 

indflydelse på tiden, hvorimod andre omkring Emir har en anden opfattelse for dette scenarie. I 

modsætning til Emir, kan man se på hvordan Armins opfattelse af spillet tager afsæt i den 

hermeneutiske medierede relation til verden. Hans relation til verden sker ikke længere gennem de 

menneskelige sansninger, men tager afsæt i at det er gennem teknologien hvor relationen til verden 

skabes. Timerne der bruges på spillet, er med til at Armin mister den menneskelige sansning af tiden, 

da hans fokus kun er på spillet. Armin understreger hvordan spillets intensitet kan have en indflydelse 

på hvordan han opfatter selve teknologien, og hvor meget fordybelse det skaber hos ham. I forhold 

til Emir der godt kan veksle mellem tiden og hans interesse for spillet, som der blev nævnt tidligere, 

har Armin svært ved at gøre det samme. Han nævner hvordan han til tider kan have svært ved ikke at 

blive opslugt af sit spil, hvilket er med til at han mister sin tidsfornemmelse. 

Armin og Emir understreger at spilletiden altid kan være varierende, men at der er tale om antallet af 

games, frem for antallet af timer der spilles. Da spillet ikke udgiver muligheden for at pause, bliver 

man dermed nødt til at færdiggøre det igangværende spil. Således planlægger Armin og Emir ikke 

deres spil ud fra klokketiden, men i stedet deres oplevede tid baseret på hvornår de færdiggør spillet. 

Det betyder at der bliver lukket af for kronos tiden, fordi gamernes opmærksomhed er rettet mod at 

opnå færdighederne i spillet. Når deres fulde opmærksomhed går til spillet, opleves kairos tiden, da 

tiden i spillet er anderledes i forhold til kronos tiden. 
 

5.3 Achievements, ranks og skills indflydelse på tidsfornemmelse 

De egenskaber som LoL tilbyder gamerne, har en stor indflydelse på gamernes tidsfornemmelse 

ændrer sig. I vores interview pointerede gamerne en masse egenskaber, som de selv mener 

forårsager at deres tidsfornemmelse påvirkes. 

 

“Emir: Jeg vælger at spille af flere omgange fordi, jeg både drives af de elementer men også af at 

kunne lære. Det med at lære om karaktererne og deres skills, det med at lære hvordan og hvornår 
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de kan bruges. Desuden kan jeg også godt lide at have det sjovt, så det også en af årsagerne til jeg 

vælger at spille flere gange når jeg kan.” (Bilag 2, spm:14) 

 

Ovenfor understreger Emir tydeligt årsagen til hvorfor han lige netop vælger spillet LoL, og hvad der 

fanger netop hans interesse og opmærksom for spillet. Egenskaberne i spillet er med til at han drives 

til at vil spille spillet. For ham handler det om bekræftelse og anerkendelse i form af bestemte dele 

og elementer i spillet, men primært kun for at have det sjovt.  

 

“Emir: Jeg har spillet LoL i 8 års tid, fordi jeg har en interesse for spil, som giver muligheden for 

at opnå noget. Ved at opnå noget mener jeg, at du kan vise at du har opnået nogle bestemte mål 

som kan fremvises. LoL er et rigtig godt alternativ for mig i dette tilfælde. Med mål mener jeg at 

kunne vise specifikke elementer, som afspejler hvor du er niveaumæssigt. I det her tilfælde tænker 

jeg på ranks, skins og skills. Det driver lidt min interesse for lige præcis LoL.” (Bilag 2, spm:1) 

 

Det er nemlig for Emir meget mere end bare et spil, da bestemte elementer i spillet, er med til at 

dække hans behov og interesser for LoL. Det er læren om spillets egenskaber som er vigtige for Emir, 

da han grundet disse har valgt at spille LoL i 8 års tid og fortsat spiller. Emirs relation til spillet LoL 

kan kobles til den hermeneutiske relation. Det fremgår tydeligt at Emirs spillefærdigheder er relevante 

at opnå i form af achievements, rank, og skills. Da det er med til at opfylde de personlige mål, som 

er medvirkende til at fremvise hans evner og indikere hvor han ligger niveaumæssigt. Hans placerings 

niveau, er også med til at afspejle hvordan den hermeneutiske relation kommer til udtryk. Emir giver 

udtryk for, at han drives af muligheden for at lære, om spillets egenskaber såsom: karaktererne og 

deres færdigheder. Denne mulighed er årsagen til, at Emir vælger at spille spillet over flere omgange. 

Derudover gør han meget klart, at det er med til at frembringe en følelse i ham, der gør at han gamere 

over flere omgange. 

 

5.3.1 Alle LoL-gamere er ikke ens 

Med henhold til Emirs kendskab til andre LoL-gamere, har han oplevet at mange andre gamere bliver 

opslugt eller fanget af de samme egenskaber som ham. På den anden side har Emir også mødt andre 

gamere, som har nogle helt andre egenskaber fra spillet som fanger deres opmærksomhed. 
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“Emir: Altså gennem årene har jeg mødt mange forskellige spillere, som bliver drevet af forskellige 

ting. Eks. kan nogen godt lide det konkurrerende aspekt i spillet, som giver dem en form for 

adrenalin rush. Hvor imod andre bare godt kan lide det sjove og hygge sig med spillet. Jeg vil sige 

det forskelligt fra person til person, med hensyn til hvilke positive aspekter de kan få ud af det. Det 

nok mest afgørende af hvilken retning de drives af spillet på. Det også forskelligt hvor længe man 

bliver og spiller, så der ikke en form for fælles punkt for det.” (Bilag 2, spm:13) 

 

Som udgangspunkt er der ifølge Emir ikke en bestemt liste, som indikerer hvilke ting spillet vil give 

forskellige gamere. Det er igen en personlig opfattelse af spillet, så alt efter en gamers interesse vil 

de blive fanget af de forskellige egenskaber. På baggrund af gamernes forskellige interesser, vil disse 

medvirke til at gamerne vil kunne fordybe sig i spillet. Det er netop disse elementer som gør at 

gamerne hurtigere kan miste deres tidsfornemmelse, da opmærksomheden graves helt ind i spillet, og 

dermed kan der spilles i længere tid for at få tilfredsstillet deres interesse. Fra en anden synsvinkel 

fortalte Armins os følgende: 

 

“Sarmad: Hvornår kan du mærke at du har spillet for meget? 

Armin: Nu har jeg prøvet at sidde og spille en hel dag, hvilket godt har kunne mærkes 

efterfølgende. Men som jeg nævnte tidligere så bliver man grebet af spillet og fordyber sig i det, 

hvilket har den effekt af at man mister sin tidsfornemmelse og ikke tænker over hvor længe man rent 

faktisk har siddet og spillet. Men jeg tror nok det også afhænger af hvordan spillene går for en selv, 

da jeg godt kan blive træt af at spille hvis jeg konstant bare har tabt. Så skal der nok ikke mere til 

end et par enkelte games.” (Bilag 3, spm:33) 

 

Armin giver udtryk for at han bliver grebet af spillet, og han fordyber sig, hvilket resultere i at han 

mister sin fornemmelsen af tiden. I den han mister tidsfornemmelsen tænker han ikke hvor længe han 

egentlig har siddet foran spillet. En af de elementer som er med til at Armin får genopfrisket sin 

tidsfornemmelse, er efter flere nederlag som fører til, at han bliver træt af spillet. Han oplever at hvis 

han har spillet i længere tid, uden nogen former for sejr, kan han nemmere beslutte sig for at stoppe 

spillet, og får dermed sin tidsfornemmelse tilbage. Med afsæt i begreberne forstærkning og reduktion, 

kan Armins forklaringer relateres til at når han bliver grebet af spillet, forstærkes hans niveau af 

fordybelse. Når denne forstærkning sker, har Armin tendens til at miste sin fulde tidsfornemmelse. 

Således reduceres hans fortolkning, af klokketiden og omgivelserne, da fokusset for spillet forstærkes 
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og prioriteres højere. Armins fokus reduceres i forlængelse med at han oplever flere gentagne 

nederlag i spillet, hvilket for ham medvirker til at han mister interesse og fokus for spillet. Dermed 

begynder Armins opmærksomhed at blive forstærket tilbage til hans omgivelser, samt klokketiden da 

hans bevidsthed falmer fra spillet tilbage til den reelle verden efter flere tab i spillet. 

 

5.4 Når gamerne prioriterer LoL frem for andet 

En interessant vinkel fra vores interview, var gamernes prioriteringer. Vi fik et indblik i, hvordan 

gamerne i nogle tilfælde, fravælger bestemte dele fra hverdagen for at færdiggøre spillet. Vi blev 

desuden gjort opmærksom på, at hvis de i visse tilfælde ville lukke et uafsluttet spille ned kan det 

have konsekvenser for dem. Som udgangspunkt har denne vinkel givet os en idé om, at nogle gamere 

er mere engageret i spiller end andre. Tydelige eksempler fra hverdag understregede hvordan gamerne 

på hver deres måde, ubevidst eller bevidst vælger at omrokere deres hverdag for at prioritere spillet 

først. Desuden blev vi introduceret til at man som LoL spiller hurtigt kan få advarsler samt blive 

fuldstændig banned fra spillet. Vi har af denne grund, sikret os at vi fik stillet relevante opfølgende 

spørgsmål. Emir fortæller eksempelvis hvordan hans familie har tilpasset sig til hans behov når han 

spiller, hvilket har taget tid for dem at tilrettelægge. 

 

“Tubay: Hvordan synes du selv gaming har skabt en indflydelse for dine daglige pligter? 

Emir: Som sagt har min mor fået mere forståelse og accepteret min livsstil, hvilket har været en 

positiv ting for mig og familien. Når jeg eks. skal tømme opvasken eller spise aftensmad, så det ikke 

altid jeg gør det i sekundet. Tit og oftest gør jeg det efter mit spil, hvor jeg har lidt tid inden næste 

også sætte hun eks. aftensmaden til side til mig. Så det ikke altid sådan at jeg får gjort tingene 

sammen med dem, såsom at spise eller udføre mine pligter med det samme.” (Bilag 2, spm:22) 

 

Her forklarer Emir hvordan spillet har en så stor påvirkning på ham, at han til tider fralægger sine 

daglige pligter for nemlig at fokusere på at spille videre. Han fortæller hvordan han til tider fravælger 

familiens fællesspisning om aftenen, når han sidder i et spil og ikke kan logge af. I stedet giver han 

udtryk og eksempel på at han oplever, at familien og især hans mor med årene har lært og forstået 

spillet bedre, hvilket har medvirket til at hun nu ved hvorfor han ikke altid bare lige kan forlade spillet 

for at spise. For Emir betyder det meget, at familien har skabt en forståelse for hans hobby og kan 

acceptere hans behov i forhold til spillet. Emirs familie er indforstået med at han tager sig af sine 
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pligter når han færdiggør sit aktuelle spil eller er helt færdig med at spille. Spillet har på den måde 

ikke kun haft sin indflydelse på Emir, men er begyndt at have indflydelse på familien samt hans 

pligter derhjemme. I modsætning til Emir, giver Armin os et helt andet perspektiv: 

 

“Armin: Nogle gange kan det godt påvirke min dagligdag, hvis jeg nu skulle blive bedt om at tage 

ud og købe ind eller andre ting. Man kan nemlig ikke pause spillet, hvilket gør at jeg ikke rigtigt kan 

gå fra et spil som jeg er startet på.” (Bilag 3, spm:35) 

 

Armin kommer ind på hvordan spillets utilsigtede effekter, er med til at man ikke bare kan gå under 

et spil som man er begyndt på. Han forklarer hvordan spillet har en indflydelse på hans hverdag, samt 

hans daglige pligter. I modsætning til Emir har Armin andre og måske lidt vigtigere pligter i 

hverdagen, som han oftest tilsidesætter for spillet. I dette tilfælde tager han udgangspunkt i, at han 

sagtens kan finde på at udskyde indkøb til hjemmet, da det ikke er et spil, man lige kan trykke pause 

på eller lige kigge væk fra i lidt længere tid. Armin mener derfor at det påvirker hans daglige 

aktiviteter. Han understreger, hvor opslugt han bliver, når hans fokus kun er rettet mod spillet. 

 

“Sarmad: Hvorfor kan du ikke gå fra dit spil?  

Armin: Jo altså spillet har indført noget som kaldes banned, som betyder at man kan blive straffet 

for forskellige ting under spillet. En af de ting er hvis man bare forlader spillet, eller ikke deltager 

aktivt. Så kan man blive banned, og det betyder at man får karantæne i et par uger i spillet. Hvis 

man så har gjort det et par gange, kan det ende ud med at man bliver bandlyst fra spillet og mister 

sin bruger. Det samme gælder for negativ adfærd i spillet og andre ting også.” (Bilag 3, spm:36) 

 

Armin fortæller os hvordan han håndterer de mulige konsekvenser som spillet kan give, i dette 

tilfælde er han ligeledes villig nok til netop at tilsidesætte nogle af de daglige pligter til senere 

udførelse. For Armin er det vigtigt han ikke rigtig ender ud i at få en straf i spillet, og dermed er det 

noget som han har i baghovedet når han spiller. Han vil så vidt som muligt gerne undgå at miste sin 

bruger, og konsekvenserne som medfører til at han kan risikere at starte forfra med en ny bruger. I 

dette tilfælde har spillets strafbarhed endnu en indflydelse på vores gamere, da de er opmærksomme 

på disse konsekvenser og tilpasser oftest deres daglige pligter ud fra hvornår de kan tillade sig at 

forlade spillet. Spillet har således en magt over for gamerne. Ud fra både Emir og Armins udtalelser 
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har vi kunne fornemme at de både ubevidst og bevidst, lader spillet tage overhånd til tider. Således 

ender de ud med at lade spillet tilpasse sig ud fra dem, og ikke dem som tilpasser sig ud fra spillet. 

Vi kan ud fra de forskellige emner i interviewet se et tydeligt mønster, som næsten går igen hos de 

fleste af vores gamere. De bestemte egenskaber: skills, achievements, ranks, straf m.m., er med til at 

opsluge og tiltrække vores spillers opmærksomhed oprigtigt. Den opslugte opmærksomhed for spillet 

får gamerne til at falde i fordybelse med spillet, og dermed mister de hurtigt deres tidsfornemmelse. 

Denne manglende fornemmelse drager dem oftest igennem flere timers spil, uden de oprigtigt er klar 

over at det sker i nuet. Vi har fået skabt en klar forståelse for at gamerne er meget engageret i spillet, 

og at dette virkelig har en stor betydning for deres dagligdag. Ikke nok med at gamerne selv påvirkes 

af spillet, så deres omgangskreds også en tendens til at følge med på samme bølge. De vælger bevidst 

at tilpasse sig deres børns spille behov, og er villige nok til at udskyde pligter eller andre former for 

daglige elementer som de udfører i fællesskab i hjemmet. 

5.5 Der spilles i nuet, men besluttes til fremtiden 

Et af de værktøjer som gamerne også veksler imellem når der er tale om tiden i spillet, er tiden 

bestående af nutiden og fremtiden. Disse elementer har igennem interviewet vist sig at være 

nødvendige for en god spiller, da der i LoL veksles imellem beslutninger baseret på nutiden og 

fremtiden. Ifølge gamerne er der tale om at de spiller i selve nuet, men også arbejder på at tage 

beslutninger i fremtiden, da de baserer disse beslutninger på egne teorier som de danner undervejs. 

 

“Tubay: Hvordan vil du selv definere hvad en god LoL spiller er? 

Emir: Jeg mener selv at det er en person, som ikke nødvendigvis selv er social aktiv men en person 

som har færdigheder for hvordan man skal omgås. Sagt på den måde at de ved hvornår de skal 

handle og gøre bestemte ting, og kunne tage relative hurtige og rigtige beslutninger. Desuden skal 

man også have en forståelse for karakteren, som man selv spiller og hvordan man spiller denne. 

Det også vigtigt at have kendskab til karakterens sammenhold, med de andre på dit hold. Så man 

ved hvor man skal stå og hvornår man skal stå der.” (Bilag 2, spm: 8) 

 

Emir fortæller her, at for at kunne identificere sig som en god LoL spiller, skal man kunne have 

forskellige færdigheder. I dette tilfælde er udgangspunkt at være relativ hurtig, samt tage de rigtige 

beslutninger. Således er man konstant under pres af tiden i nuet, men samtidig forberede sig på 

fremtiden - ligeledes det næste træk i spillet. Derfor kan det ikke forventes, at tingene kommer af sig 
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selv, og regne med at tiden i nuet viser de nødvendige trin som skal foretages. Det kræver konstant at 

være vågen og forberedt, så selvom der spilles i nuet, er fremtiden også en vigtig rolle. 

 

“Sarmad: Hvordan vil du definere en god LoL spiller? 

Armin: En god LoL spiller er nok en som har en forståelse for spillet, og samtidig er ret højt oppe i 

rank. Da det oftest er med til at indikere hvor god en spiller man er, da det ikke er alle som kan nå 

lige så højt op. En god spiller er tit en spiller som går taktisk i dybden med spillet, og har en god 

spilforståelse. Det handler virkelig om at læse spillet og veksle mellem hvorfor gamerne foretager 

deres træk, således at man kan udtænke sit næste træk og altid være et skridt foran. Man er 

opmærksom på spillet i et andet niveau, og er omstilling parat til at kunne ændre på sin strategi for 

at få bedst muligt ud af det…” (Bilag 3, spm: 15) 

 

Armin giver også udtryk for at en god LoL-gamer har forståelse for de træk som gameren selv skal 

tage eller de træk andre gamers skal foretage sig. Han vægter selv, at selvom disse elementer gør sig 

gældende for en god gamer i et højere niveau, er han også selv opmærksom på disse elementer i 

spillet. Han gør sig overvejelser omkring sine træk i spillet, samt hvilken fordel det kan have for ham. 

Selvom han er bevidst om at han spiller i nutiden, er han opmærksom på at skulle handle for 

fremtidige træk. Desuden pointerer han også, at man som LoL-gamer gerne vil vinde og det kræver 

at man er en smule taktisk anlagt men hensyn til sine træk. 

 

5.5.1 En professionel gamer kender de teoretiske taktiker 

Emir forklarer desuden, at der er nogle andre elementer som kommer i spil for at kunne kalde sig en 

professionel LoL spiller. 

 

“Emir: Jeg vil sige man er en professionel spiller, når man kan give det et ekstra hak som under 

1% kan. Det er oftest ting som man kalder makro, altså små ting som man kan men ikke tænker 

over. Man er mere taktisk anlagt, og kan have nemmere ved at se mønstret i hvorfor nogle bevæger 

sig i nogle områder. De er struktureret i at kunne konkludere og have teorier om, hvor folk er og 

hvorfor de er der netop. Desuden mener jeg også, at de vil ligge meget mere tid og energi i spillet 

som de fleste måske gør eller ville. Man skal også have færdigheder for de items som man kan købe, 

så det vigtigt man ved hvilke der er sjældne og bedst at investere i.“ (Bilag 2, spm:9) 
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Som en professionel LoL gamer, kræver det netop at man er mere taktisk anlagt i spillet. Her er der 

tale om at man har en teori om, hvorfor gamerne foretager bestemte bevægelser i spillet. Man spiller 

konstant mellem tankegangen til, hvorfor gamerne lige netop vælger at foretage deres træk som de 

gør, og hvilken fordel det giver dem for deres næste træk efterfølgende. Således dyrkes der en taktik 

som skelner mellem forståelse for de nutidige træk, med afkast i fordelene for de fremtidige træk. 

Man skal konstant have mønster for hvorfor en spiller gør som de gør, og hvad de i sidste ende kan 

få gavn af det. Så selvom man som LoL-spiller spiller i det nutidige tidsrum, og kan se klokken slå i 

det nuværende sekund og minut, handler det om meget mere. Uden at være opmærksom på det, skaber 

gamerne en rutine mellem selve tiden i nutiden og fremtiden. 

 

Det postfænomenologiske afsæt som gør sig gældende, er begrebet multistabilitet. Vi ved på 

baggrund af vores interviewpersoner, at andres opfattelse af spillet LoL er langt bredere end man 

egentlig tænker over. LoL er et spil som er udviklet til at være underholdende, og har sit essence til 

at tiltrække personer som finder spillet interessant. Vores interviewpersoner ser stor forskel mellem 

at være en god og professionel gamer, da den kulturelle relation til spillet vægtes i forskellige 

niveauer. Desuden er spillets eneste formål ikke kun underholdning, Emir vægter læren om spillet og 

dets egenskaber hvorimod andre gamere ikke går lige så dybt ind i spillets forståelse. På den anden 

side er der nogle som tjener penge på at spille LoL, og vælger dette som deres karriere hvis de bliver 

succesfulde. Når gameren kigger ind i skærmen og gør afsæt i at tænke og spille i forskellige tidsrum, 

ville de imens de spiller gør sig overvejelser omkring deres træk, og den legemliggjorte relation bliver 

således implementeret. Spillets indikation om at være vågen og opmærksom, giver gamerne en værdi 

for at kunne arbejde med deres forståelse for hvornår et træk bør foretages og hvorfor. På den anden 

side kan denne relation medvirke til at gamerne kan gennemskue, og forstå hvorfor modstanderen 

bevæger sig som de gør. Således når gamernes krop arbejder på at spille i nutiden og fokusere, 

arbejder sansningerne i hjernen på at tænke på de fremtidige træk i spillet. Gamerne er derfor konstant 

under arbejde med kroppen og spillet, til at opnå de bedst mulige resultater. 

 

5.6 Skældsord og vrede 

Med fokus på afhængighed af computerspil, har vores interviewpersoner givet et indblik af hvordan 

deres adfærd ændrer sig under spillet. Ikke nok med at deres adfærd ændrer sig, er der også tale om 
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forskellige grader for hvordan og hvor meget det ændrer sig. Vi har under interviewet stillet nogle 

spørgsmål, som har givet os en udkast af deres oplevelse af et ændret adfærd. Vi har baseret 

adfærdsændringerne på det negativt ladet og positivt ladet. Da spillet tilbyder gamerne et udbredt 

chatforum, har vi fået en forståelse for at dette forum har en indvirkende rolle på nogle af gamernes 

adfærd. Emir beskriver sit adfærd som: 

 

“Tubay: Hvordan vil du selv beskrive dit adfærd ved at spille, og mener du selv det kan være 

negativt? 

Emir: Det ikke fordi jeg tager min frustrationer fra spillet med mig ud fra værelset, så det ikke fordi 

at hvis jeg taber en game så råber jeg af folk. For mig er det 2 verdener, så jeg lader min 

irritationer og frustrationer fra spillet blive der når jeg forlader det… På den måde ser jeg ikke at 

jeg har noget negativ, når tingene ikke går efter bogen. Til gengæld ryger der nogle udråb under 

spillet, vi får da råbt en gang imellem når vi sidder og spiller. Der bliver også brugt skældsord, så 

det er nok lige det eneste negative adfærd som mange spillere har. Jeg kender også nogle som er 

modsat af mig, og kan finde på at råbe ad deres bekendte hvis de taber eller lignende.“ (Bilag 2, 

spm: 26) 

 

Emir definerer hurtigt at han ikke tager sit specifikke adfærd og vrede fra og til spillet med sig ud af 

sit værelse. Han lader således det negative forblive på værelset, og trækker det ikke med sig ud i den 

reelle verden. Til gengæld indrømmer Emir at han tit kan blive frustreret over spillet, eller hvis nu 

teknologien ikke fungerer helt optimalt. Somme tider kan han blive så opslugt af spillet og det miljø, 

at han hurtigt kan gøre brug af forskellige skældsord når det falder til naturligt. Det er et adfærd som 

de fleste gamere oplever, værende aktuelt i deres miljø blandt vennerne eller når de spiller online med 

andre. Armin er en modsætning af Emir når der er tale om det negative adfærd, som der dannes under 

spillet. 

 

“Sarmad: Hvordan oplever du at din negative adfærd påvirker dig? 

Armin: Det påvirker nok mit humør ret meget, da det godt kan have en stor påvirkning på hvordan 

jeg også opfører mig i spillet og til hverdagen. Hvis jeg har haft et dårligt game og modstanderne 

har skrevet negative kommentare til mig i chatten, kan det være med til at påvirke mit humør. Folk 

har nemlig en tendens til at skrive negative kommentare til hinanden i spillet og svine hinanden til. 

Det skaber hurtigt et toxic miljø, hvilket gør at det ikke altid er sjovt at spille.“ (Bilag 3, spm: 29) 
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Uden at tøve siger Amin hurtigt at hans humør kan blive påvirket af spillet. Han vægter, at han sagtens 

kan lade spillet påvirke hans opførsel i hverdagen og spillet på en negativ måde. Hvis han eksempelvis 

ikke har haft et særlig godt spil, kan han lade sig blive fanget af chatten og hurtigt udslippe negative 

kommentarer overfor de andre gamere. Selvom han fanger sig selv i at danne et ændret adfærd, synes 

han også selv at dette ikke altid er sjovt, når andre gør dette. 

 

“Opfølgende spørgsmål af Sarmad: Hvad gør negativiteten ved dit humør? 

Armin: Den har nok en stor påvirkning på hvordan min dag kommer til at foregå. Hvis jeg har 

været i dårligt humør pga et game som ikke lige har gået min vej, kan det nogle gange være med til 

at jeg også bliver sur og ikke rigtigt har lyst til at lave andre ting. Nogle gange kan det gå så meget 

over mit humør, at jeg kan mærke hvordan mit adfærd derhjemme ændrer sig. Jeg bliver lettere 

irriteret over småting, og min lunte kan godt være ret så kort.“ (Bilag 3, spm: 30) 

 

Som udgangspunkt lader Armin det negative påvirke mere en blot hans humør, han kan nemlig tage 

det med sig ud i den reelle verden. Hvis spillet har ødelagt hans humør, kan han lade det styre hans 

lyster i dagligdagen. Ikke nok med, at dagligdagen uden for hjemmet bliver påvirket, så kan Armin 

også mærke at hans adfærd ændrer sig i hjemmet. Han bliver lettere irriteret over småting, som også 

kan påvirke hans omgangskreds og atmosfæren i hjemmet. Spillet har således en stor indflydelse på 

Armins adfærd, og han kan selv se dette er en aktuel ting for ham som gamer. Desuden vælger han 

ubevidst og bevidst at tage sit negative adfærd med sig væk fra spillet, og han skelner derfor ikke 

mellem disse to verdener som Emir gør.  

 

Det fremgår tydeligt hos både Emir og Armin, at hvis ikke spillets færdigheder opnås, har det en 

negativ indvirkning på dem. Det er med den legemliggjort medieret relation, at der kigges på hvordan 

teknologien indgår i menneskets kropslige væren i verden. Relationen er med til at analysere 

gamernes påvirkning til spillet hvis ikke de vinder spillet eller hvis deres modstander ikke er lige så 

gode som dem selv, kan der opstå frustrationer, vrede og aggressioner. Disse frustrationer og 

aggressioner ophober sig til et toxic miljø, som gamerne efterhånden nu har vænnet sig til, fordi det 

er blevet så stor en del af spillets kultur at smide et par skældsord undervejs. Dog er Emir bedre til at 

lade sine frustrationer og aggressioner forblive i spilleverden, hvor Armin finder det sværere at 

håndtere sin vrede selv når han ikke spiller. Dette kan relateres til en gensidig påvirkning mellem 
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mennesket og teknologien, også udtrykt som en relationel teknologisk forståelse. Relationen mellem 

LoL og gamerne danner netop et grundlag for, hvordan teknologien kan forstås, ved at kigge på 

hvordan spillet påvirker gamerne, og også hvordan spillet bliver anvendt af gamerne. Dette er med til 

at der opstår sansning, erfaring og tænkning i meningsfulde sammenhænge. 
 

6. Analyse af Netcafé 

For at danne en forståelse af gamernes tid og adfærd, ved interaktion mellem gamerne er det relevant 

at observere dem i et miljø som de følger sig trygge i. I vores tilfælde har det været i en netcafé. Det 

skyldes, at netcaféer er ét af de steder hvor mange gamere med samme interesser mødes for at spille 

sammen. Det er her hvor gamernes interaktion mellem hinanden kan observeres, idet de alle befinder 

sig samlet og ikke på hver deres værelser eller rum derhjemme. Det har vi gjort i forbindelse med et 

besøg på netcaféen PowerPlay Infinity som er lokaliseret på Amager. 

6.1 Førstehåndsindtryk af Powerplay Infinity 

De første sanser der kom i spil, da vi trådte ind i netcaféen, Powerplay Infinity, var høre- og 

lugtesanserne. Høresanserne kom på overarbejde idét atmosfæren var præget af en masse råb og larm 

mellem alle gamerne. Dette gjaldt også lugtesanserne i forhold til alle de lettilgængelig snacks, som 

blev spist af gamerne. Hotdogs, toasts, chips og energidrikke er nogle af de populære snacks og ryger 

også ned i lange baner. Vi kunne ikke undlade at se bort fra setuppet i forhold til hvordan computer, 

tastatur, høretelefoner og mus var opstillet og er på den måde med til at sætte standarden for hvordan 

gaming skal afvikles. Det var en atmosfære, som på den ene side både var fyldt med råb og dialog 

mellem gamerne, fordi de var opslugte af at vinde: “Lad os rushe baron, mens de andre stadig er i 

spawn”, “Skal du op så må du gerne bestille en hotdog til mig” og “Stop med at flame så meget“. 

Sådan kan det lyde, når man træder ind i en netcafé. Det er noget af det gamerne råbte til hinanden i 

netcaféen. På den anden side var gamerne samtidig helt opslugte af deres individuelle spil, hvor deres 

høretelefoner fik dem til at lukke af fra omverdenen og for at de kunne fordybe sig i spillet. Det var 

en todelt oplevelse af hvordan tilgangen til gaming er, og hvordan de hver især var med til at omfavne 

måden de valgte at agere på under gamet. 
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6.2 Typer af kunder 

Ejeren af PowerPlay Infinity, Mani Hussain, nævnte hvordan han har adskillige faste kunder, som til 

dagligt kommer ind og spiller i 3-4 timer ad gangen. Disse kunder har som regel et medlemskab til 

netcaféen, hvilket er med til at give dem adgang til at spille når det lyster.  

Igennem vores observationer af to fyre, fik vi et indblik i deres hverdag i caféen. Vi kom i snak med 

dem om deres oplevelser i netcaféen og hvad det har været med til at give dem. Den første observation 

var Ali på 16 år der sad og var i gang med et spil med sine venner. Han kom ind på hvordan 

stemningen på netcafeén er med til at han vælger det fremfor at sidde derhjemme og spille. Han 

forklarede hvordan netcaféen har de rigtige værktøjer og udstyr som netop gør at han kan fordybe sig 

mere i selve spillet. Ali udtrykte, at han synes det er en federe oplevelse at sidde på netcaféen og 

spille end det er derhjemme. Han får nemlig lettere adgang til alle hans behov på et sted. Ali fortalte 

også, at stemningen fra netcaféen hvori flere gamere råber ad både spillet og hinanden, er med til at 

han får energi. Havde han spillet derhjemme, havde hans behov blevet begrænset og dermed ville 

hverken stemning eller energi være det samme. På caféen er der for ham fri mulighed for at udtrykke 

sig, uden at han nødvendigvis skal tage hensyn til andre (Bilag 4). Dernæst observerede vi Emil på 

20 år. Han fortalte os at han hovedsageligt tager på netcafé, fordi han ikke har plads derhjemme til et 

oprigtigt gaming-setup. En af de faktorer der spiller en rolle og er vigtigt for Emil, er fordybelse af 

spillet, hvilket kræver en god opsætning. Oplevelsen skabes således også ved hjælp af de teknologiske 

artefakter, som tastatur, mus og billedkvalitet. Et andet element som er vigtigt for ham, er kvaliteten 

som der kunne spilles i online. Han vil bedst muligt undgå at spillet lagger undervejs, eller at det går 

helt i stå under et intenst spil. Muligheden for at købe snacks er til gengæld et plus point for ham, da 

han under pres hurtigt opsøger disse (Bilag 4). 

 

7. En teknologisk analyse af League Of Legends 

Vi vil i dette afsnit ved hjælp af TRIN-modellen analysere spillet LoL som teknologi. For at opbygge 

en større forståelse af LoL, kigger vi på trinenes betydning for teknologien, ved at analysere de 

utilsigtede effekter, der kan opstå ved at spille. Her inddrages vores interview fra Bilag 2 og Bilag 3, 

hvor vi analyserer, de attraktive funktioner der medvirker til at opfylde gamernes behov. Til sidst 

analyseres LoL som teknologi, og hvordan det har udviklet sig innovativt i gaming verdenen. 
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7.1 Utilsigtede effekter ved LoL teknologi - Trin 3 

I det tredje trin af TRIN-modellen kigger vi på teknologiens utilsigtede effekter i computerspillet 

League Of Legends. Det er gennem teknologiens indlejring af effekter fra udviklerens side af, som er 

med til at fremme de tiltænkte effekter ved anvendelse af teknologien. Teknologien kan være med til 

at frembringe uønskede og utilsigtede effekter med sig, som ikke har været udtænkt af selve 

udvikleren (Jørgensen, 2020: 46-48). Der kan være tale om både designfejl som kan medføre til 

utilsigtede effekter, men også risici som kan opstå i særlige tilfælde. Spillet er med til at opfylde 

brugernes behov omkring søgen efter sociale fællesskaber, interaktioner med andre mennesker og 

udvikling hos den enkelte bruger. Disse faktorer er med til at imødekomme de utilsigtede effekter 

(Bilag 3).  

 

Kigger vi på computerspillet LoL, og de utilsigtede effekter der kan opstå, kan computerafhængighed 

være en af dem. Vores udgangspunkt fra analysen, blev der via interviews tydeliggjort, hvilke 

utilsigtede effekter der kan forekomme fra kommunikationen blandt gamerne. Her fortæller begge 

interviewpersoner, at man i LoL har adgang til at kunne snakke grimt til hinanden, hvilket bygger sig 

op til et toxic miljø (Bilag 2 og Bilag 3). De mange kommunikationsmuligheder er derfor med til at 

skabe de utilsigtede effekter. 

Ser vi på Riot Games hjemmeside, er der tilrettelagt nogle retningslinjer for hvordan gamere skal 

agere i spillet. Herunder fremgår der 16 punkter for hvordan gamere skal kommunikere på 

platformen, samt hvilken adfærd der ikke tolereres i spillet. Den negative og dårlige opførsel bliver 

defineret som toxic behavior, og der understreges at den negative adfærd kan få konsekvenser. Det er 

netop denne toxic behavior som er med til at skabe et negativt ladet miljø, som Riot ikke vil associeres 

med. Der forklares hvordan man ved et brud på de 16 punkter som er nedskrevet, kan forekomme 

banned af ens konto (Riot Games, 2021). Her giver det gamerne en konsekvens for deres handling, i 

og med deres adgang til spillet bliver begrænset ved dårlig adfærd og sprog. 

Yderligere har Riot Games givet muligheden for at spillets brugere, selv kan rapportere andre hvis de 

nu skulle overtræde regelsættet. For at gøre det mere innovativt, har de skabt muligheden for at kunne 
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opnå belønninger, ved at holde den gode tone og være med til at skabe et fornuftigt miljø i spillet, 

hvilket er en af de positive effekter som udspiller sig fra en uønsket effekt (Riot Games, 2021). 

 

7.2 Det attraktive ved LoL - Trin 4 

I dette trin vil vi forsøge at forklare, det teknologiske der bringer spillet frem når gamere anvender 

det. For at kunne opfylde menneskelige behov, er et teknologisk system bestående af flere artefakter 

der arbejder sammen (Jørgensen, 2020: 8). 

 

En af de funktioner ved spillet LoL, som mange gamer finder attraktivt er den strategiske opbyggelse 

af spillet. Den taktiske gaming genre er attraktivt, da det handler om de gamere der ønsker at vinde, 

også skal kunne tænke bedre taktisk end deres modstander (Steemit, 2017). En anden funktion er 

spillets rollespil, der giver hver gamer en karakter i en alliance, da det handler om at have en stærk 

alliance som er baseret på gamernes personlige færdigheder (Steemit, 2017). Det grafiske design 

spiller en stor rolle i nutidens teknologi. I spillet LoL kan gamere nyde spillet med den nyeste 3D-

grafik der gør spillet mere attraktivt at spille. Den 3D-grafik er med til at give gamerne en mere 

oprigtig følelse når de spiller spillet. En tilføjelse til alliancen er at, gamer nu kan ændre skins til den 

samme karakter, hvilket gør det mere interessant for nogen gamer (Steemit, 2017). Herunder er det 

også relevant, at spillets gaming content har en sammenhæng i form af de forskellige funktioner 

spillet kan tilbyde gamerne. Spillet foregår forholdsvis hurtigt, hvilket er med til at vedligehold 

underholdningen (Steemit, 2017).  
 

Computerspillet tilbyder et sikkert sted at forbedre ens færdigheder og blive bedre til noget. Nogle 

computerspil har en høj færdigheds grænse, hvilket betyder en høj sværhedsgrad for at blive 

mesterlig. Men de samme spil hjælper også begyndere med at blive involveret ved at give dem positiv 

forstærkning for de små gode ting, de gør (Steemit, 2017). De får belønninger, jo mere der spilles. 

Og jo mere de spiller, jo mere mesterlige bliver de. Som Armin fremhæver i interviewet, at skins har 

en stor betydning for ham, fordi det netop gør spillet sjovere at spille. Han udtrykker, at achievements 

er med til at give en form for anerkendelse i spillet, hvilket giver lysten til at fortsætte (Bilag 3). 
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7.3 LoL teknologiske innovation - Trin 6 

I dette trin, handler det om nytænkende idéer for en teknologi eller et produkt. Vi kigger på 

implementeringen af teknologien. Med udgangspunkt i den teknologiske udbredelse og dermed de 

forbedringer LoL har haft teknologisk. LoL har gennem de seneste par år været nødsaget til at finde 

på nye måder, at være innovative og nytænkende for at kunne følge med i udviklingen der sker på 

markedet (Alounani, 2020). Da der konstant er konkurrence på markedet omkring nye spil som bliver 

udviklet og nye idéer som kommer ud, har LoL været gode til at tænke kreativt. Fokuset har ligget på 

det innovative i forbindelse med måden de markedsføre deres teknologi på. Spillet kommer med nye 

tanker og idéer omkring hvordan de hele tiden kan være et skridt foran og implementere nye 

innovationer (Alounani, 2020). 

 

Udviklingen af spillet har taget nye højder, hvorpå måden de markedsføre har åbnet nye døre op for 

spillet. En af de markedsførende innovationsideer LoL kom med, var at samarbejde med det 

verdenskendte tøjmærke Louis Vuitton. Her fik de udarbejdet en tøjkollektion hvor de havde sat 

spillets logo, og forskellige karaktere på trøjer som der ved udgivelse blev udsolgt på få timer (Riot 

Games, Louis Vuitton, 2021). Dette var en måde hvor begge parter kunne reklamere for deres brand, 

og nå ud til en større brugerkreds end de var vant til. LoL har taget skridtet endnu længere, og 

produceret en animationsserie ‘Arcane’ der er ude på streamingtjenesten Netflix og andre platforme. 

Serien handler om historien bag de forskellige karaktere der er i spillet, og hvordan deres historie har 

en påvirkning på spillets tilgang og struktur (Wainwright, 2021). Ved at skabe denne serie, rammer 

de et bredere publikum end de normalt ville, da det ikke er alle som spiller computerspil. Her kan der 

skabes en relation til spillet, ved at se på historierne de forskellige karakterer har og hvordan de 

fremvises i serien. Som tidligere nævnt er eSporten blevet så stor, at man har valgt at oprette 

forskellige ligaer, der hver især består af turneringer som er spredt ud på verdensplan. LoL er blevet 

så populært at man er begyndt at undervise og udbyde det i forskellige skoler og institutioner 

(Tradium, 2010). Dette viser netop hvordan man gennem teknologisk innovation, kan finde på andre 

alternativer for at kunne udbrede teknologien. 

8. Diskussion 
I følgende afsnit vil vi foretage vores diskussion, som tager udgangspunkt i vores analytiske resultater 

fra analysen. Vi vil således diskutere de aspekter, som er relevante og nødvendige at lægge op imod 
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hinanden. Da vi har interviewet to gamere, har vi dermed kun to perspektiver at diskutere ud fra. 

Således forholder vores diskussion sig kun til disse to perspektiver, og vi kan dermed ikke pointerer 

hvorvidt disse argumentationer gør sig gældende for andre gamere.  

Vi vil til at starte med, indlede en diskussion om hvorvidt vores statistikker i afsnit 1, kan sættes op 

imod vores interviewpersoners holdninger til antallet af timer der gamers. Derefter vil vi diskutere 

gamernes interaktion med ranks, levels og achievements, i forbindelse med deres tidsfornemmelse og 

prioriteringer i hverdagen. Afsluttendevis vil vi diskutere LoLs toxic miljø, samt hvilken indflydelse 

det kan have for dem ved at spille derhjemme i forhold til i netcafeen. 
 

8.1 Gamernes syn på tidsforbrug og dets betydning, er mere nuanceret 

end statistikkerne 

Livsverdensinterviews viser, at omfanget af gamernes tidsforbrug og dets betydning er mere 

nuanceret end statistikkerne. Som nævnt i indledningen afsnit 1, har vi kunne se hvad statistikkerne 

viser når der er tale om antallet af timer en gamer spiller. Med udgangspunkt i målgruppen 15-24 år, 

har vi fået en idé om hvad de eksisterende undersøgelser viser når der er tale om antallet af timer som 

gamer. Vi vil således udforme en diskussion som viser, hvilken mening vores interviewpersoner 

tilskriver deres tidsforbrug på spillet og dets betydning for deres tidsstrukturering i dagligdagen. 

Vores analyse har fremvist forskellige resultater, som afspejler sig i at gamernes syn på tidsforbrug 

er langt mere nuanceret end de statistiske resultater. Det er derfor interessant at diskutere hvorvidt 

disse aspekter modsiger hinanden, og understreger hvorvidt gamerne selv oplever tidens rolle ved 

gaming. 

 

8.1.1 Så mange timer spiller en gamer 

Vi ser i afsnit 5.1.1 Timevis af gaming, at vores interviewpersoner har en bestemt og anderledes 

opfattelse af deres spilletid. Vi ser også at vores interviewpersoner pointerer nogle egenskaber, som 

er modsigende af hvad statistikkerne fremviser. Ifølge Emir og Armin, tælles antallet af timer man 

spiller ikke, der bliver i stedet set på antallet er spil. Som udgangspunkt fortæller graf 1 i afsnit 1, at 

vores målgruppe spiller over ca. 40 timer ugentligt. Da undersøgelsen er foretaget generelt set, er der 

ikke nødvendigvis tale om at deltagerne spiller ca. 5 timer dagligt i strejf. Som udgangspunkt 

modsiger Emir statistikkerne resultater, da han selv giver udtryk for at han ikke altid gamer flere timer 
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i streg. Han kan til tider sagtens vælge at dele sine spil op i intervaller, han tager udgangspunkt i 

hvordan hans dagligdag ser ud, ud fra om han vurderer at han har tiden til et eller flere spil. Således 

oplever Emir selv, at klokketiden står i forgrunden i hans prioriteringer af den tid han bruger på at 

spille, da han på også prioriterer at nå andre ting efter hvert game. Han oplever således ikke at blive 

så opslugt af spillet, at han glemmer at prioritere tiden til andre ting. Fra hans perspektiv er der ikke 

tale om et specifikt mønster, når man ser på antallet af timer han spiller ugentligt, hvilket man ellers 

får et billede af når man læser statistikkerne om gamernes tidsforbrug. I den sammenhæng 

understreger Emir, at det er hans oplevelse, at mange har en forestilling om en person der spiller 

bestemt antal timer, når de hører ordet gamer. Hertil fortæller han, at hans oplevelse omvendt er, at 

det ikke forholder sig sådan for alle spillere: han oplever rettere, da nogle er mere dedikerede end 

andre når det angår spilletiden og at nogle gamere spiller med et mere gennemgående antal timer hen 

over en uge, mens andre ikke har et fast mønster omkring deres spilledage og -tider. I sin beskrivelse 

af dette, tager Emir udgangspunkt i sine erfaringer med at spille med sin vennegruppe, som han 

normalt spiller LoL med. Her har han erfaret at de ikke bruger et specifikt antal timer på at spille som 

de har fastlagt på forhånd, men, at de i stedet er meget loose omkring deres spilletid. De veksler på 

samme måde som Emir mellem at sætte klokketiden i forgrunden og baggrunden, men har som 

hovedregel klokketiden og de planer de i øvrigt har udenfor spillet præsent. Emir fortæller også at når 

han eks. intet har at lave, vælger han oftest bevidst at spille hele dagen eller generelt i flere timer. Når 

han tager denne beslutning, er det for ham en måde at få tiden til at gå på. I denne sammenhæng er 

der for Emirs vedkommende tale om tidsfordriv, hvilket han tit og oftest bruger LoL til. 

 

I modsætning til Emir giver Armin et anderledes indblik i tidsforbruget. For hans vedkommende er 

det nogle andre elementer som kommer i spil. Armin giver hurtigt udtryk for at han sagtens kan se et 

mønster i at spille flere timer ad gangen, og til tider er der tale om en hel dag. I dette tilfælde relaterer 

Armin sig mere til statistikkerne, og han lægger næsten på bølgelængde med den aflæste målgruppe 

som kan ses i graf 1. Han spiller omtrent de 3-4 timer, og kan sagtens se mønstret i at et spil hurtigt 

kan blive til flere. Nogle gange kan Armin også have svært ved at vælge spillet fra, fremfor Emir som 

hurtigt kan veksle mellem hvorvidt han skal tage et ekstra spil eller ej. Desuden nævner Armin at han 

let kan miste tidsfornemmelsen mens hans spiller, da han har større tendens til at fordybe sig i spillet. 

Han begynder således at dyrke sin egen oplevet tid, da han vælger at frakoble sig fra omverdenen og 

mister den konkrete klokketid. For hans vedkommende er det heller ikke antallet af games, som Emir 

tværtimod gør brug af, for at kunne fornemme sin spilletid. Således er begge vores interviewpersoner 
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meget forskelligt anlagt, når der er tale om spilletiden. Desuden kan vi se hvor forskellige tilgangene 

er, hvilket giver en fornemmelse af at statistikkerne forholder sig realistisk. I og med der kun er tale 

om to interviewpersoner, kan vi som tidligere nævnt ikke gå ind og vægte hvorvidt vores 

interviewpersoner har mere ret end andre. Det giver os muligheden for at komme med en anden vinkel 

på, at statistikkerne ikke nødvendigvis gør sig gældende for alle gamere, men et mere estimeret 

resultat ud fra undersøgelsen. På trods af at Armin og Emir spiller det samme spil, er der meget 

forskellige holdninger og handlinger når det kommer til hvordan de opfatter spillet på. Som 

udgangspunkt er der ikke tale om, at alle gamere som spiller LoL nødvendigvis tænker ens og handler 

ens. Der er ud fra vores interviews fremvist, at vores interviewpersoner forholder sig anderledes. Selv 

på baggrund af to interviewpersoner, har vi kunne få en minimal fornemmelse af, hvordan opfattelsen 

af spillet er så forskellige fra person til person. 

 

8.2 Gamernes interaktion med ranks, levels, achievements m.m. og 

tidsfornemmelsen 

I analyserne fra afsnit 5.2, 5.3 og 5.4, fik vi analyseret hvordan Emir og Armin opfatter LoL som et 

opslugende spil. På baggrund af spillets specifikke spilleegenskaber såsom: ranks, levels og 

achievements. Derudover deres konstante behov for at holde fokus når beslutninger skal tages, og 

dermed bliver opslugt på et helt andet niveau. Desuden har spillets straf funktion banned, også en 

indflydelse på om hvorvidt gamerne vælger at fortsætte med at spille, eller at tage sig af deres huslige 

pligter. Vores to interviewpersoner har som tidligere nævnt, meget forskellige synsvinkler til nogle 

af elementerne for spillet LoL. På den anden side har de også nogle enkelte fællespunkter, som gør 

sig gældende når der bliver talt om en manglende tidsfornemmelse. Ifølge gamerne er der mulighed 

for at kunne fordybe sig i spillet LoL, hvilket driver deres opmærksomhed væk fra klokketiden og 

dermed tidsfornemmelsen.  

 

8.2.1 At tilfredsstille spillet frem for andre 

Emir og Armin har begge et fælles punkt når der er tale om deres, fravalg af daglige pligter og gøremål 

for at spille færdigt. De er begge to fastlagt og enige om at når først et spil er påbegyndt, vælger de 

ikke at lukke spillet ned uafsluttet. Med deres kendskab til konsekvenserne og muligheden for at blive 
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banned, er de indstillet på at færdiggøre deres spil og derefter udføre deres pligter. Der hvor Emir og 

Armin adskiller sig, er deres civilstatus, Emir er hjemmeboende og Armin er udeboende. For Armin 

er der tale om et andet ansvar, baseret på at han er gift og er udeboende. Hvorimod Emir er 

hjemmeboende, og stadig lever under nogle bestemte vilkår som hans mor stiller overfor ham. De 

kan begge finde på at udskyde deres pligter. På den ene side har Emir haft en kamp med sin mor om 

at opnå en accept og forståelse for, at han ikke bare kan rejse sig fra spillet når pligterne kalder i 

bestemte tidsrum. For Emir kræver det at gamet er afsluttet, før han kan starte på sine pligter. Således 

har spillet ikke kun påvirket Emir alene, men også hans omgangskreds som med tiden har valgt at 

tilrettelægge sig efter spillet. I modsætning til Emir har Armin som tidligere nævnt andre forpligtelser 

og et andet ansvar, og dermed vælger Armin til tider at udskyde pligter som at handle ind til sin 

husstand. I Armins tilfælde er hans kone også medvirkende til, at deres fælles pligter bliver udskudt 

hvilket ikke altid, ligger på bølgelængde med hans kone i forhold til Emir og hans mor. Spillets 

såkaldte banned funktion og straf, er en konstant påmindelse for gamerne om at de skal færdiggøre 

deres spil. De vælger til tider dermed bevidst at udskyde bestemte ting i hverdagen, for netop at kunne 

tilfredsstille spillet og dem selv. 

 

8.2.2 Gamerne vs spillet 

Efter vores analyse i afsnit 5.2 fik vi belyst, hvordan vores interviewpersoner oplever immersions 

indflydelse på deres tidsfornemmelse. I dette tilfælde havde vores interviewpersoner to meget 

forskellige beskrivelser af, hvordan spillet opsluger deres opmærksomhed fra tiden. Emir drives 

hovedsageligt af de lærerige elementer fra spillet, hvor han som gamer er meget interesseret i at lære 

om karaktererne og deres skills. Desuden har Emir spillet i 8 års tid, netop fordi han har muligheden 

for at opnå nye mål i spillet. Ved at opnå disse mål, kan han som udgangspunkt fremvise sine 

achievements, for sine medspillere hvorefter de får dannet en fælles dialog om disse. Når Emir 

snakker om de såkaldte mål, er det målene inden for levels og skills. Det derfor han bliver drevet af 

at spille spillet. Ved at Emir sætter sit fokus på disse mål, og læreren i spillet, påvirkes hans 

opmærksomhed hurtigt fra tiden. Således beskriver Emir at immersions indflydelse for ham, er 

baseret på når han kan opnå nye mål og skal arbejde for disse. Som en tilføjelse understreger Emir 

også, at mange af de gamere i LoL han kender og spiller med, drives af andre ting. Han har ikke 

nødvendigvis mødt én person, som på samme måde som ham drives af de samme elementer i spillet. 
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Da gamerne er forskellige, fanges de oftest også af mange forskellige ting og nogle gange er de ikke 

selv bevidste om hvad de drives af. 

 

I dette tilfælde har Armin ikke en lige så taktisk tilgang til spillet og dets elementer, men tværtimod 

kan han selv understrege at han bliver opslugt af spillet. Armin bliver i det hele taget grebet af hele 

spillets univers, og de konkurrerende elementer der medfølger. For ham er der ikke tale om nogle 

bestemte elementer i spillet, som driver ham mere end andet. Han vægter ikke oprigtigt nogle ting 

frem for andre, i stedet er Armin bare grebet af spillet som en helhed og alle elementerne. Han er 

konstant på jagt efter et godt spil og vil oftest helst gerne bare vinde. Når hans adrenalin for at vinde 

tager over, oplever Armin hurtigt at han mister opmærksomheden fra tiden. Han har ofte fanget sig 

selv i at miste tidsfornemmelsen, og endt ud med at have spillet i flere timer. Hvis han hen over flere 

omgange taber i spillet, vælger han bare at stoppe med at spille. I modsætning til Emir er Armin 

meget mere fokuseret på at opnå nye niveauer og elementer konstant, hvorimod Emir har et bredere 

fokus på det sjove og lærerige i spillet. Hvis Emir på den ene side taber flere spil, så fokuserer han 

hellere på hvad han kan lære fra disse og udvikler sig i takt med dette. Armin vælger blot at afslutte 

spillet, og ønsker ikke at gå dybere ned i spillet. Vores interviewpersoner drives af meget forskellige 

elementer for spillet, som er medvirkende til hvordan de hver især mister opmærksomheden fra tiden. 

Således har spillet som udgangspunkt mange forskellige elementer til sig, som kan påvirke en hvilken 

som helst gamer til at fordybe sig i spillet frem for andet. 

 

8.3 Toxic adfærd 

I afsnit 5.5 Skældsord og vrede i vores analyse fik vi set på to vidt forskellige holdninger og adfærd 

blandt vores interviewpersoner. Vi kunne se en større forandring fra disse to interviewpersoner, når 

det kom til håndtering af deres vrede og aggressioner som de fik gennem spillet. Vores første 

interviewperson Emir, er god til at separere den virtuelle verden med den reelle verden. De 

frustrationer han får fra spillet, er ikke noget han tager med sig. Hvor vores anden interviewperson 

Armin, lader spillet påvirke hans adfærd, hvilket samtidig kan have en påvirkning på ham resten af 

dagen. Armin påstår at hans negative og dårlige adfærd stammer fra det toxic miljø, som skabes under 

et game i spillet League of Legends. Begge vores interviewpersoner, har to forskellige reaktioner når 

det kommer til håndtering af deres frustrationer og adfærd i spillet. Emir lader ikke sit negative adfærd 

påvirker i samme forstand som Armin gør. Emir nævner at der kan opstå råb og skældsord når der 
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spilles, men ser ingen grund til at viderebringe denne adfærd med sig. Armins adfærd bliver hurtigt 

og nemt påvirket af spillet, hvis det ikke går som han ønsker det. Hans frustrationer fra spillet er noget 

han tager med sig ud i den reelle verden, i stedet for at lade det blive i selve spillet. 

I LoL er der et chatforum hvor gamerne kan skrive til hinanden. Her synes han at det er ærgerligt at 

der opstår dette toxic miljø, når folk ikke kan skrive ordentligt til hinanden. Det er samtidig med, til 

at ødelægge selve spille oplevelsen for ham. Han indrømmer dog også at han har fanget sig selv, i at 

skrive nedladende til de andre gamere i chatten. 

Den toxic adfærd er med til at ødelægge spillet for mange, da det bliver en ubehagelige oplevelse. 

Det er dog til deres fordel at dem der medbringer denne toxic adfærd i chatten, kan ende med at blive 

straffet for deres opførsel, som senere hen kan resultere i deres spillekonto, bliver spærret. 

Begge af vores interviewpersoner, er enige i at dette toxic miljø er med til at påvirke atmosfæren i 

spillet. Det kan for begge vores interviewpersoner blive for ubehageligt at høre på. Emir nævner også 

at der er mange af de andre gamer som lever sig ind i spillet og lader deres aggressioner og 

frustrationer gå ud over de andre modstander (Bilag 2, spm: 27). Selvom Armin bliver påvirket af 

det negative adfærd, er han også med til at skabe denne atmosfære, ved at skrive nedladende i chatten 

(Bilag 3, spm: 31). 

 

8.4 Adfærd på Netcafé VS adfærden i hjemmet 

I afsnit 6. Analyse af Netcafé, kigges der på gamernes adfærd i det åbne miljø på netcaféen. Vi ser på 

hvordan miljøet har været med til at danne en stemning, der giver gamerne lysten til at forblive på 

caféen. Interviewpersonen Ali på 16 år, udpeger elementer der er med til, at han fravælger at spille 

derhjemme. En af de elementer der er i spil, er hvordan netcaféen har det rigtige udstyr til at kunne 

spille med. Det hjælper den enkelte gamere til at kunne fordybe sig mere i spillet. På den måde 

opfylder netcaféen det menneskelig behov for gamerne, ved at stå til rådighed for dem der ikke har 

udstyret derhjemme. Han understreger også at netcaféen er et frirum, for at kunne råbe ad og med 

hinanden når man spiller. Det fremgår ikke på samme måde, ved at spille derhjemme fordi der netop 

skal tages hensyn til andre omkring en. Ali fortæller nemlig, at hvis han agerer på samme måde 

derhjemme, som han gør i netcaféen ville hans familie bede ham om at skrue ned. I interviewet med 

Emir (Bilag 2, spm: 24), forklarer han hvordan hans mor var imod at han spillede, hvilket førte til at 

han låste sig inde på værelset, for at kunne være i sin egen bobbel. Dette belyser, hvordan miljøet i 

netcaféen er med til at give gamerne en følelse af, at de er frie og kan være dem selv. Når man spiller 
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derhjemme, er der begrænsninger i forhold til hvad man kan sige og gøre, samtidig med man er også 

begrænset på det udstyr man skal bruge. Emil på 20 år som også sidder på netcaféen, belyser 

nogenlunde samme elementer som Ali. De foretrækker begge netcaféen, da deres behov bliver dækket 

i forhold til både udstyr og atmosfæren der er at finde i netcaféen. For Emil er dette gældende, da han 

ikke har pladsen derhjemme til at have et gaming setup. Hvor det for Ali er gældende i form af det 

frirum han befinder sig i. Til forskel fra gamernes adfærd, fremgår det tydeligt at de har forskellige 

behov når det kommer til spillets omgivelser. I modsætning til Emir og Armin som gamer derhjemme, 

fordi der er plads og de har udstyret til det, er der ingen behov for at skulle game på en netcafé. 

 

9. Konklusion 

Vi har igennem dette projekt undersøgt hvordan aspekterne tid og adfærd, er medvirkende til at 

computerspil kan fremstå afhængigt. Formålet med at se på disse aspekter, var at skabe en forståelse 

for hvordan vores interviewpersoner oplever disse i relation til gaming. Ved at se på tid og adfærd får 

vi også en idé om hvordan tiden opleves af gamerne mens de spiller samt når de ikke spiller. Vi kan 

dermed få et indblik i hvordan LoL har en indflydelse på deres oplevelse af tid og adfærd. De anvendte 

teorier har givet en forståelse for hvordan tid, adfærd og immersion har et sammenspil med hinanden, 

eftersom vi har kunne se hvordan aspekterne fremtræder hos interviewpersonerne og deres erfaringer 

fra spillet LoL. Dermed kan også se at adfærd er i stand til at ændre sig, baseret på elementer fra 

spillet der netop påvirker vores interviewpersoner. Dette påvirker både dem selv, deres hverdag og 

deres omgangskreds. . 

 

Undervejs i projektet er vi nået frem til, at aspekterne tid og adfærd kan have en indflydelse på vores 

interviewpersoner og hvordan det fremtræder i deres daglige liv. Som gamer, er der forskellige 

opfattelser af tid og adfærd, da de har en anden tilgang og forståelse for begreberne. Det har været 

tydeligt for vores interviewpersoner, at tid og adfærd har haft en betydning for deres spillevaner, alt 

afhængende af interviewpersonen. Emir blev ikke påvirket af tiden, på samme måde som Armin 

gjorde. Armins fordybelse i spillet, gjorde han mistede fornemmelsen af tiden. Vi kunne se på vores 

interviewpersoner at den adfærd, som de tog med sig fra spillet, havde en indflydelse på deres 

dagligdag, hvor Armin er et godt eksempel på dette. Han lod spillet påvirke ham, i den forstand at 

han tog det negativ adfærd med sig væk fra spillet, og med ud i den reelle verden. Dette kan også ses 
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i de beslutninger som tages og hvordan de huslige pligter ikke bliver mødt. Hvis vi derimod ser på 

Emir, som har haft en modsat reaktion, efterlod han det negative adfærd som blev skabt i spillet, og 

lod det ikke påvirke ham i samme forstand.  

 

Herunder er projektet blevet udarbejdet ved brugen af den postfænomenologiske tilgang, for netop at 

kunne skabe en indsigt i hvordan LoL som teknologi, medieres i gaming miljøet. Ved inddragelse af 

det semistruktureret livsverdensinterview har vi kunnet danne en form for viden ud fra vores 

interviewpersoners livsverden, ved hjælp af deres synspunkter og oplevelser af spillet LoL. Vi kan 

ikke konkludere at disse aspekter nødvendigvis forholder sig aktuelt for alle gamere, men er i stedet 

specificeret ud fra vores to interviewpersoner og observationerne. Desuden kan vi se at der ikke 

nødvendigvis er tale om et sammenhængende mønster mellem vores interviewpersoner. I stedet kan 

vi se dele og elementer som gør sig gældende i forskellige grader blandt vores interviewpersoner. 

Hvis vi som udkast havde fået interviewet flere personer til projektet, havde vi muligvis oplevet nogle 

andre resultater, som både kunne fremstå mere modsigende eller mere bekræftende. Som 

udgangspunkt kan vi konkludere at gamere ser anderledes på tiden og vægter tiden i forskellige 

værdier, samt at de enten bevidst eller ubevidst ved at deres adfærd kan ændre sig.  
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