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Klockan är runt 12 och vi slår 
oss ner med John för att av-
njuta en glass på Nödinges 
McDonalds.

Det är en vanlig grå höst-
dag och snön är på väg att 
smälta bort. Allt vi kan se är 
några enstaka snöhögar längs 
kanterna. När vi går in spelas 
Shakiras hit ”hips don t́ lie” i 
högtalarna. 

John börjar berätta för oss 
om sina datorvanor.

– I början var jag väldigt 
inne i spelet och kunde stanna 
hemma någon dag endast för 
att spela.

John ser betänksam ut och 
minns tillbaka.

Johns intresse för datorer 
och datorspel väcktes i tidig 
ålder.

– Det var när jag var tio år 
som jag fick min första dator, 
har för mig att det var på julaf-
ton. Min pappa visade mig de 
första spelen och hur vi spela-
de över nätverk. 

Han berättar att hans för-
äldrar inte satte upp några jät-
testrikta regler för honom.

– Men efter en timmes spe-
lande brukade morsan säga till 
mig.

Det är stor skillnad idag 
mot hur det var när John var 
liten.

– Jag var med ute och lekte 
och spelade streethockey, men 
det var när man var mindre. 
Nu sitter många hemma och 
spelar dator istället. Det gjorde 
de inte förr. Men nu behöver 
det inte vara osocialt att spela 
dator eftersom man kan spela 
online och prata med varan-
dra genom röstkommunika-
tionsprogram.

Samtidigt som det börjar 
dugga utanför på parkering-
en går vi in på Johns favorit-
spel, World of warcraft. Det 
är ett spel där man skapar sin 
egen karaktär i en fantasi- 
värld. Wow som spelet kallas 
är världens största datorspel 
och flera miljoner människor 
spelar det dagligen.

– När jag spelade som mest 
kunde jag ibland låtsas att 
vara sjuk och 
stanna hemma 
från skolan för 
att spela. När 
det var som värst 
blev det närma-
re tio timmar 
om dagen, lätt.

Men hur kommer det sig 
att folk fastnar vid dessa fan-
tasy-spel då, Vad är det som 
får personer att koppla upp sig 
och slåss mot andra männis-
kor över en datorskärm?

– Jag tycker det är skönt 
att slippa verkligenheten, där 
finns inte samma bekymmer 
utan man kan koppla bort 
allt.

För att få speltid på sin 
karaktär i World Of War-
craft måste man betala 125 
kr i månaden annars kan man 
inte spela. Så det blir en del 
pengar. John lutar sig tillba-
ka i den mjuka McDonalds-
soffan och man kan se på hans 

ansiktsuttryck att han börjar 
räkna ut summan i huvudet, 
125 kr i månaden i 2 år.

Ingen av oss vill nog få reda 
på resultatet.

John är inte ensam i världen 
om att spela World of War-
craft, upp mot nio miljoner 
människor världen över spelar 
det populära fantasy-spelet.

Vad kan det då vara som 
lockar folk att 
spela, självklart 
ställde vi den 
frågan till John.

– Spelet är väl 
uttänkt att det  i 
stort sett ska vara 

omöjligt att ”varva”.
John spelar inte längre 

World of Warcraft. Han po-
ängterar att även om han spe-
lade mycket under en period 
drabbades aldrig hans skolar-
bete så mycket utan han lyck-
ades reglera det bra och han 
kunde lämna dator för läxor 
även om det tog emot.

Men vad kan en föräld-
er göra om barnen spelar för 
mycket.

John tittar ut genom fönst-
ret och tänker noga innan  han 
svarar.

– Beror lite på ålder och så, 
men är man över 14 tycker jag 
man ska kunna veta själv när 
det är dags att göra läxor eller 

gå och lägga sig, för blir det 
långa nätter så kommer skolan 
att drabbas i slutändan.

Vi frågar John om hur hans 
datorvanor kommer att se ut 
om tio år.

– Jag kommer ju säkert att 
använda dator i arbetet men 
jag kommer även att spela lite 
också.


