
KYSELYLOMAKE: FSD3103 PELAAMISEN SOSIAALISUUS VERKKOROOLIPELISSÄ WORLD

OF WARCRAFT 2013-2014

QUESTIONNAIRE: FSD3103 SOCIAL DIMENSION OF THE ONLINE ROLE-PLAYING GAME

WORLD OF WARCRAFT 2013-2014

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Liite 3: Kyselyn vastaukset 

Kysely verkkoyhteisöpelaamisen sosiaalisesta ulottuvuudesta pelisarjassa 
”World of Warcraft” 

 

1. Minkä ikäinen olet? 

Vastaajien määrä: 97 

 

 
 
2. Sukupuolesi? 

Vastaajien määrä: 97 

 

 

 

3. Montako tuntia (h) keskimäärin pelaat yhden vuorokauden aikana WoW:ia tai muita 
verkkoyhteisöissä pelattavia pelejä (mukaan lukien pelin foorumilla vietetty aika)? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 
4. Montako tuntia (h) keskimäärin vuorokautisesta pelaamisestasi kuluu aktiivisissa 
pelitilanteissa (raidaus tms.)? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 

5. Kuinka monena päivänä keskimääräisesti pelaat viikossa? 

Vastaajien määrä: 97 

 

 

 
6. Montako vuotta sekä kuukautta olet harrastanut WoW:in tai muiden MMORPG-pelien 
pelaamista? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 

7. Montako kuukautta? 

Vastaajien määrä: 70 

 

 

 

8. Kuinka monta vuotta sekä kuukautta olet ollut juuri tässä killassa, jonka jäsenenä 
vastaat tähän kyselyyn? 

Vastaajien määrä: 92 

 

 

 



9. Kuinka monta kuukautta? 

Vastaajien määrä: 77 

 

 

 
10. Millä tavalla pelaat WoW:ia tai muita MMORPG-pelejä? 

Vastaajien määrä: 97 

 

 

 

11. Mikä on MMORPG-pelaamisen merkittävin syy sinulle? 

Vastaajien määrä: 97 

 

 

 
12. Mikä on MMORPG-pelaamisen toiseksi merkittävin syy sinulle? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 

13. Mikä on MMORPG-pelaamisen kolmanneksi merkittävin syy sinulle? 

Vastaajien määrä: 97 

 

 

 

14. Minkä arvioit olevan yleisesti merkittävin syy muille pelaajille MMORPG-pelaamiseen? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 

15. Minkä arvioit olevan yleisesti toiseksi merkittävin syy muille pelaajille MMORPG-
pelaamiseen? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 

16. MMORPG-peleille on ominaista muiden pelaajien läsnäolo samassa 
pelitodellisuudessa. Vastaa seuraaviin sosiaalisia suhteita koskeviin väittämiin 
kokemuksesi perusteella. 

Vastaajien määrä: 98 

 
 
 
17. MMORPG-peleille on ominaista muiden pelaajien läsnäolo samassa 
pelitodellisuudessa. Vastaa seuraaviin sosiaalisia suhteita koskeviin väittämiin 
kokemuksesi perusteella. 

Vastaajien määrä: 98 

 



 
 
18. MMORPG-peleille on ominaista yhdessä suoritettavat ryhmätehtävät. Vastaa 
seuraaviin ryhmätoimintaan liittyviin väittämiin kokemuksesi perusteella. 

Vastaajien määrä: 98 

 
 
 
19. MMORPG-peleille on ominaista yhdessä suoritettavat ryhmätehtävät. Vastaa 
seuraaviin ryhmätoimintaan liittyviin väittämiin kokemuksesi perusteella. 

Vastaajien määrä: 98 

 

 
 
20. Mitä ajattelet pelaamisestasi seuraavien väittämien pohjalta? 

Vastaajien määrä: 98 

 
 

 
21. Mitä ajattelet pelaamisesta ilmiönä seuraaviin väittämien perusteella? 

Vastaajien määrä: 98 

 

 

 

Kysely sisältänyt lisäksi seuraavat tekstimuotoisesti vastattavat kysymykset: 

 

Kysymyksen 16. oheen: Onko sinulla jotain lisää kerrottavaa pelitodellisuuden sosiaalisista 

suhteista? Kirjoita vapaasti alla olevaan tekstikenttään. 

 

Kysymyksen 19. oheen: Onko sinulla jotain lisää kerrottavaa pelitodellisuuden ryhmätoiminnasta? 

Kirjoita vapaasti alla olevaan tekstikenttään. 

 

Kysymyksen 20. oheen: Haluatko kertoa jotain lisää pelaamisestasi? Kirjoita vapaasti vastauksesi 

alla olevaan tekstikenttään. 

 

Kyselyn lopussa: Palautetta, kommentteja tai jotain lisättävää kyselyyn liittyen? Kirjoita ajatuksesi 

tähän. 


