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Sammanfattning  

Studien undersöker spelares sociala upplevelse inom onlinedataspelet World of 

Warcraft (Blizzard entertainment 2004). Detta görs genom att studera de 

designförändringar som sker med verktyget "Guild" från 2004 fram till juni 2013. 

Verktyget "Guild" är avsett för att ge spelare ett sätt att skapa grupper, så kallade 

"Guilder" som närmast kan efterlikna föreningar inom verkliga livet. Studien har haft 

som syfte att försöka förstå den sociala interaktionen som kan äga rum i olika "Guilder". 

Det är sedan planerat att använda sig av Simmels teori om interaktion och artikeln "The 

Metropolis and Mental Life” (1903) för att förstå spelarens upplevelse. Materialet består 

, av tre djupa intervjuer, händelselogg av tekniska förändringar samt två fokus intervjuer 

från en tidigare studie. 

 

Resultatet visar att respondenternas upplevelse kan relateras till tre olika teman som 

bygger upp funktionen, Medlemskap och Tillgänglighet, Guild-identitet samt en 

instrumentell karaktär. Den instrumentella karaktären beror på den starka 

sammankopplingen som finns till karaktärsutvecklingen, där de används som ett verktyg 

för att klara av de aktiviteter som kräver flera spelare. En gruppidentitet skapas i Guilds 

med hjälp av visuella ändringar, där t.ex. Guild-namnet finns ovanför karaktären. 

Medlemskap samt Tillgänglighet är hur spelare måste gå tillväga för att få ett 

medlemskap. Samtliga teman har sedan använts för att förstå utvecklingen av Guild-

verktyget. Studien fann att den sociala upplevelsen minskades för respondenterna med 

utvecklingen av verktyget. Guild-verktyget visade sig också förknippas starkt med 

spelarens karaktärs utveckling. Detta kan bero på att ökningen av potentiella nätverk 

som Guild-funktionen tillför, skapar ett behov av automatiska strukturer. 

Interaktionsprocesser minskar med utvecklingen av verktyget, vilket kan göra att den 

sociala upplevelsen minskar. Guild-verktyget har också en design som uppmuntrar ett 

instrumentellt användande samtidigt som det ger möjlighet till social interaktion. Denna 

design leder till att verktyget främst används för interaktionsformer som innefattar 

”Exchange” snarare än ”Sociability”. 

Nyckelord 
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Inledning 

George Simmel (1903) studerar i sin artikel ”The Metropolis and Mental Life” 

transformationen som sker för individens mentalitet när den placerar sig i en Storstadsmiljö. 

Inom en Storstadsmiljö har individen ett större potentiellt nätverk än vad den har haft innan. 

För att kunna handskas med det utökade nätverket så skapas en automatisering av 

interaktionsprocesser. Ökningen medför även att individen är i ständig strävan efter att hitta 

sin egen individualitet bland detta virrvarr som är dagliga mänskliga interaktioner i storstäder.  

Denna förändring leder till slut till ett samhälle som är mer individualiserat (Simmel, 1903). 

   

I dagens samhälle kan en liknande förändring observeras inom ett annat fält. Internet är ett 

kommunikationsverktyg som ger möjligheten till interaktion oavsett geografiska gränser 

(Castell, 2001, s. 213) och personer har därmed tillgång till ett större socialt nätverk. Det kan 

tänka sig att denna ökning medför liknande förändringar som beskrivs av Simmel (1903) i 

Metropolis, där ökningen av nätverk medför en förändring av individens mentalitet.  

 

Rollspel kan ses som en av de virtuella gemenskaper som existerar på internet. Rollspel består 

av virtuella miljöer där individen kan interagera med andra. Det som gör det speciellt är att 

interaktionen sker via en fiktiv karaktär som personen skapat för att representera sig själv. 

Castel (2001, s.125) anser att de finns en uppfattning av allmänheten att dessa rollspel bryter 

ner den sociala interaktionen utanför nätet, genom att individen nöjer sig med de ytliga 

kontakterna online och överger den direkta kommunikationen i det verkliga livet. Individer 

vänder sig till rollspel för att leva ut sina fantasier och fly bort från verkligheten. Idén om att 

rollspel inte kan förknippas med det verkliga livet baserar sig på okunskap om 

internetanvändandet samt fördomar (Castell, 2013, s. 127). Interaktionen som sker inom 

virtuella miljöer kan mycket väl vara social. Samma processer som påverkar personer utanför 

nätet kan tänkas påverka dem inom nätet (Castell, 2001, s. 125- 142). En sådan typ av virtuell 

miljö är rollspel som ger individen en plattform för interaktionen. Inom dessa miljöer 

existerar strukturer i form av speldesign som individer anpassar sig efter. Kan det inte då 

tänka sig att en ökning av de potentiella nätverken inom en virtuell miljö påverkar individen 

på samma sätt som i The Metropolis and Mental Life (Simmel, 1903). 
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Syfte och frågeställning 

Denna studie undersöker möjligheten att använda sociologisk teori för att förstå den sociala 

interaktion som sker i en virtuell miljö. Den virtuella miljön som studerats är ett onlinerollspel 

vid namn World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004). Det har gjorts en begränsning till 

att studera den sociala aspekten i spelet relaterat till Guilds
1
. Det finns olika uppfattningar om 

hur Guild ska definieras men till stor del fungerar det som en förening, där spelaren kan skapa 

ett nätverk med andra spelare som kan användas för olika ändamål. Dessa ändamål kan vara 

för social interaktion eller för att få kontakt med andra individer att spela med. Genom att 

studera utvecklingen av Guild-verktyget, vill jag skapa en förståelse för spelarens sociala 

upplevelse med hjälp av teorier om samhället. Tanken är att virtuella världar som World of 

Warcraft inte är avskilda från den verkliga världen. Det betyder att samma saker som påverkar 

oss i verkligheten bör på motsvarande sätt även existera i virtuella miljöer. 

 

Denna studie är avsedd att besvara två frågeställningar: 

 Hur kan man förstå den sociala interaktionen i Guilds? 

 Kan individers sociala upplevelser av Guilds förstås med hjälp av George Simmels 

teorier om Metropolis och social interaktion? 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ordet Guild är den engelska motsvarigheten för Gille. Eftersom ordet Guild är de begrepp som används 

av de som intervjuats har de valts att använda ordet Guild istället för Gille.   
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Bakgrund 

MMORPG står för Massively multiplayer online role-playing game. Vilket är en spelkategori 

där spelaren befinner sig i en virtuell värld online. Ett av dessa spel är World of Warcraft som 

lanserades av Blizzard Entertainment år 2004. I World of Warcraft skapar individen en 

spelkaraktär utifrån tio olika raser. Valet av ras påverkar karaktärens utseende, förutsättningar 

och startposition i den virtuella världen. Det är inte bara spelarens karaktär som rör sig i 

världen utan även andra spelares karaktärer. Spelaren tar sig fram i spelet genom att samla till 

sig erfarenhetspoäng. Dessa poäng införskaffas genom att slutföra uppdrag eller döda diverse 

monster. När spelaren uppnått tillräckligt med poäng ökar karaktärens nivå
2
. Varje ökning i en 

nivå gör karaktären starkare som leder till att flera funktioner och Quest
3
 blir tillgängliga. 

Karaktärens styrka påverkas inte enbart av nivån utan även av olika items
4
 som stärker 

spelarens karaktär. De mer krävande utmaningarna i spelet kräver att spelaren samarbetar med 

andra spelare för att kunna slutföra dessa. Dessa utmaningar går under namnet Dungeon och 

Raids. Raids och Dungeon är en virtuell plats i spelet där spelaren måste klara av stegvisa 

uppdrag som till sist leder till en Boss
5
. Bossar belönar spelarna sedan med items som är 

starkare än de som fås från vanliga monster.   

 

Spelskaparna introducerar sedan nytt innehåll i form av olika expansioner som måste köpas av 

individen. Spelskaparna använder sig också av Patcher för att göra små ändringar på saker i 

spelvärlden. Patcher är den beteckning som används när spelskaparna introducerar ändringar i 

spelvärlden som är av mindre omfattning än de i expansionerna. Utöver kostnaden för spelet 

och expansionerna är spelaren också tvungen att betala en månadskostnad på 14.99 euro för 

att få tillgång till spelet (https://eu.battle.net/shop/en-us/product/world-of-warcraft).   

 

 

 

                                                 
2 I spelet kallas nivå för Level och förkortas oftast till lvl 

3 Uppdrag i spelet kallas för Quest   

4 Rustningar och Vapen som Karaktären kan ta på sig brukar täckas in av ordet items. 

5 De starka fiender man möter på slutet av dessa uppdrag brukar kallas för Bossar. Bossar belönar 

spelarna sedan med items som är starkare än de som fås från vanliga fiender 
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Tidigare forskning 

Taylors (2006A) studie av MMORPG spelet EVERQUEST Online (Sony, 1999) visar den 

sociala interaktionen som kan existera i virtuella miljöer. Inom denna studie framgår det att 

spelarens sociala upplevelse påverkas av de sätt de väljer att spela. Individens spelsätt kan 

delas upp i Power Gamer eller Casual Gamer. Power Gamers försöker på ett så effektivt sätt 

som möjligt göra karaktären starkare. Casual Gamers är inte lika intresserad av att vara 

effektiv och är nöjda så länge de har något att göra i spelvärlden (Taylor, 2006A, s. 67- 92).    

 

Taylor (2006A) urskiljer två typer av Guilds som existerar inom EverQuest Online, ”Elite 

Guilds” och ”Family Guilds”. Elite Guilds syfte är att sammanföra spelare som är intresserade 

av de svårare spelaktiviteterna i världen. Family Guilds vars syfte är att sammanföra spelare 

som primärt vill ha sociala interaktioner. Detta leder till att Family Guilds är uppbyggda av 

vänner eller familj från riktiga livet. Spelsättet som individen väljer att ha påverkar vilken typ 

av Guild de vill gå med i, Power Gamers väljer oftast att gå med i Elite Guilds medan Casual 

Gamer oftast väljer Family Guilds (Taylor, 2006A, s. 4- 65).   

 

Taylor går sedan vidare med att beskriva att sammanhållningen i både Familiy Guilds och 

Elite Guilds förlitar sig på Responsibility (ansvar), Trust (tillit) samt Reputation (rykte). 

Eftersom Guilden är en del av karaktärens identitet i spelet kommer Guildens rykte att 

påverka hur deras medlemmar bemöts av andra spelare. Samtidigt är spelaren också en 

representant för Guilden, där deras agerande påverkar Guildens rykte. Guilden kräver också 

en tillit mellan medlemmarna vid spelaktiviteter eller när de utnyttjar Guild-banken. Det finns 

också en ansvarskänsla till Guilden bland medlemmarna, där de är närvarande vid de 

planerade aktiviteterna eller ställer upp när någon behöver hjälp (Taylor, 2006A, s. 41- 65). 

 

Taylor (2006B) fortsätter sina studier på ett annat MMORPG spel vid namn World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004), där spelupplevelsens påverkan utifrån användningen 

av spelarskapade verktyg studeras. Taylor anser att dessa verktyg är med i att definiera 

spelvärlden och hur spelet ska spelas. Det är genom att studera olika delar av spelvärlden som 

en förståelse kan skapas för den kultur som existerar (Taylor, 2006B, s. 187- 198).  
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Vid forskningen om virtuella spelvärldar verkar studerandet av funktionernas design och 

användning ha använts för att förstå den virtuella miljön. I en studie gjord av Klastrup (2008) 

studeras den process som sker vid karaktärens död i World of Warcraft. Studien analyserar 

funktionen från dess programmerade design till hur spelaren upplever det. Vid designen kan 

spelskaparna inte specifikt bestämma upplevelsen som individen kommer att få. De kan 

istället skapa en struktur som ger en mer generell upplevelse, där spelarna känner att något är 

roligt eller tråkigt.   

 

I World of Warcraft får karaktären en death penalty
6
 när den dör och placeras i en spökvärld. 

Utifrån designen av spökvärlden, straffet och alternativen till återupplivning kan spelskaparna 

påverka upplevelsen för deras spelare. Spelarna kan sedan skapa andra upplevelser som faller 

utanför den programmerade strukturen (Klastup, 2008). Likt Taylor (2006B) argumenterar 

Klastrup (2009) att en förståelse för det sociala kräver en förståelse för spelvärldens 

utformning. Detta kan skapas genom att analysera möjligheter och begränsningarna spelaren 

har vid användningen av spelets verktyg.  Utifrån detta kan en förståelse skapas till den 

tillhörighet personen känner för den virtuella miljön (Klastrup, 2009).  

 

Simon, Boudreau och Silverman (2009) tar likt Klastrup (2008) och Taylor (2006A) upp 

aspekten att två olika former av social interaktion finns för verktygen i spelvärlden. 

”Designed Sociality” där sociala upplevelsen skapas av designen av verktygen och ”Played 

Sociality” för den sociala upplevelsen som skapas av spelarna själv. Studien använder 

biographical metod för att följa två individers spelkarriär inom Everquest Online. 

Spelkarriären delades in i tre olika faser baserat på var karaktären var i sin utveckling. Early 

game är den första fasen, där exponeras spelaren för spelvärlden och får lära sig om den. Mid 

game är den andra fasen, där har spelaren övergått till en mer rutinbaserad spelstil. Spelaren är 

tvungen att tillägna tid till aktiviteter som grinding
7
, farming

8
 och power levelling, som är

9
 

aktiviteter för att utveckla sin karaktär framåt. End game är den sista fasen i spelet, där 

påverkar speldesignen karaktärsutvecklingen genom att nivåökningen avtar. Istället för att 

                                                 
6 Vid death penalthy tar spelarens utrustning 10 % skada som sen måste repareras   

7 Grinding är när spelaren repeterar samma aktivitet ett flertal gånger för att gå upp i nivå  

8 Farming är när spelaren repeterar samma aktivitet flera gånger för att få bättre utrustning eller pengar   

9 Power leveling är när en spelare får hjälp av en annan karaktär på högre nivå för att snabbt gå upp i 

nivå  
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utvecklas framåt ägnar spelaren sin tid med andra aktiviteter som öppnats upp i samband med 

att nivåökningen avtar. Det kan vara allt från Raids och Guild-engagemang till att stärka sin 

karaktär med hjälp av utrustningar (Simon, Boudreau & Silverman, 2009). 

  

Dessa tre faser grundar sig i spelets design och styr vilka aktiviteter individen gör för att 

utvecklas framåt. Det är på det sättet Designed Socialitet påverkar individen genom att skapa 

möjligheten för utveckling. De upplevelser som är relaterade till att utvecklas för individen är 

Played Sociality. De visade i studien att deltagarna upplevde spelets olika faser annorlunda. 

Den ena hade en mer social upplevelse medan den andra hade en mer instrumentell 

upplevelse (Simon, Boudreau & Silverman, 2009). Den socialitet som skapades av spelarna 

ledde till att forma olika spelsätt likt Taylor (2006) där uppdelning av spelsätten beskrivs med 

Power Gamers samt Casual Gamers.    

 

Simon, Boudreau och Silverman (2009)  argumenterar likt Klastrup (2008) samt Taylor 

(2006) att den sociala upplevelsen från funktionens design, skiljer sig från upplevelse vid 

användningen av funktionen.  Denna uppdelning är något som utmärker forskning som 

bedrivs inom detta fält.    

 

Eklunds (2012) studie om funktionen Dungeon Finder i World of Warcraft följer likt Klastrup 

(2008) Simon, Boudreau och Silverman (2009)  utformning av spelstudier. Likt de andra 

studeras verktyget utifrån dess design samt spelarnas upplevelse för att skapa en förståelse för 

det sociala. Studien visar att interaktionen som tar plats i samband med verktyget inte skapar 

socialitet. Spelaren får inte social anknytning bara genom att spela ihop med andra. Istället 

skapas en instrumentell interaktion, där spelaren håller sig till att prata om spelrelaterade 

saker. 

 

Linderoth och Bennerstedts (2007) studie av World of Warcraft utforskar anledningen till att 

spelare investerar tid i spelvärlden.  Enligt Linderoth och Bennersted (2007) kan den sociala 

aspekten leda till att mer tid spenderas i världen, samtidigt som spelet har en design som 

belönar större tidsinvestering. Den sociala aspekten består av grupptryck, status samt ett 

beroende av andra spelare som leder till att mer tid investeras i spelet. Spelets design består av 

en koppling mellan karaktärens utvecklingsnivå i förhållande till den tid som spenderas. Det 

betyder att desto mer tid som spenderas i spelet desto längre fram kommer spelaren i 

utvecklingen av sin karaktär. De visar likt de andra studierna att det finns en effekt som 



 

7  

 

kommer från spelets design och från spelarna själva (Linderoth & Bennerstedt, 2007). 

 

I en annan studie av Johansson (2013) studeras regler och normer som existerar runt grupper i 

virtuella spelmiljöer. I studien använder sig Johanson (2013) bland annat av Salen och 

Zimmermans (2004, i Johansson, 2013) teorier om regler, för att identifiera likheter mellan 

virtuella spelgrupper och vanliga.  Studien finner att regler och normer spelar en viktig roll för 

att organisera och hålla ihop Guilds. Normer och regler hjälper också till att förmedla vad som 

är viktigt för att gå med i olika Guilds. Det är med hjälp av dessa regler och normer Guilds 

kan organiseras och hållas ihop. Detta skapar i sin tur ett behov av att bestraffning utdelas när 

reglerna och normerna inte följs. 

 

Utifrån den tidigare forskningen blir det tydligt att förståelse för både spelets design och 

upplevelsen av verktygen är viktiga för att förstå virtuella spelvärldar. Genom att observera 

interaktionen som tar plats mellan spelaren och funktionerna kan en förståelse skapas för 

individens upplevelse. Speldesignen påverkar spelarenas upplevelse genom utformningen av 

olika funktioner, där spelarna inte kan göra mer än vad funktionerna tillåter. Det är däremot 

upp till spelaren själv att bestämma om hur funktionerna kommer att användas. Detta gör att 

de personliga upplevelserna är något som skapas av spelarna själva, även om designen har ett 

inflyttande.  Det är därför viktigt att studera olika funktioner från båda sidorna för att få en 

förståelse för de upplevelser som skapas.  
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Teori 

Individualitet och Strukturer  

Enligt Simmel kan individen vara en del av samhället och samtidigt stå utanför det. 

Resonemanget bygger på att det finns en individualitet som är oberoende av samhället. 

Denna individualitet är uppbyggd av olika egenskaper som är unika för varje individ. Detta 

betyder att en person kan förstå sin egen individualitet, för att den har alla de egenskaper som 

bygger upp dennes individualitet. Individen kommer däremot vara oförmögen att helt förstå 

någon annans, eftersom personens identitet inte kan bli helt återskapad hos en annan (Simmel, 

1910). 

 

“We are onsets not merely of the type human being in general, not merely of the type of good, bad, 

etc., but we are onsets of that not own selves which surrounds our perceptible actuality as tough 

drawn with ideal lines.“(Simmel, 1910, s.379) 

 

Individen får istället förlita sig på generella kategorier som kan omfatta en del av de 

egenskaper denne besitter. Det kan t.ex. vara en individ som är militärofficer och utifrån det 

uppfattas som en strukturerad individ. Generalisering av individualitetens egenskaper tillåter 

människan att förstå andra, men samtidigt kan inte individen själv helt identifiera sig själv till 

det. Detta är p.g.a. av att den generaliserade individualiteten inte är en fullständig 

representation av sig själv. En transformation sker och de sätt personen använder för att förstå 

andra, blir på samma sätt som den använder för att förstå sig själv. Det leder till att 

individualiteten inte kan uppfattas av individen själv och täcks istället av de verktyg som 

används för att förstå andra (Simmel, 1910). 

 

Att använda sig av de generella kategorierna är inte de enda metoder individen använder för 

att förstå sig själv. Genom att personen väljer att tillhöra en grupp tillskriver hen sig olika 

egenskaper som kommer med medlemskapet. Detta betyder också att genom att inte tillhöra 

en grupp så är det vissa egenskaper som inte tillskrivs. Grupptillhörigheten blir alltså något 

som skapar individens identitet (Simmel, 1910). 
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Det är från den individuella delen som den sociala karaktären finns, men det är genom 

strukturerna som den kan uttryckas. Det är på tala om strukturer som är perfekt anpassad till 

att utnyttja den variationen som finns bland personers individualitet. Något så komplicerat 

som individualiteten går inte att anpassa sig till om den inte i sig har en del i utformningen av 

dessa strukturer.  Eftersom en person endast kan tillsätta sig en roll om de har de individuella 

egenskaperna som passar till rollen. Det är endast i kombination med individualiteten och 

dess strukturer som ett socialt samhälle kan existera (Simmel, 1910).   

 

Relationen mellan individualiteten och samhällets strukturer kan liknas med relationen mellan 

Design och Played Sociality. Individens individualitet påverkas av samhällets strukturer 

samtidigt som de är med och skapar strukturerna. I World of Warcraft påverkas spelarens 

upplevelse av funktioners design samtidigt som de påverkar utformningen av funktionen. 

Spelarens användning av spelfunktionerna kan skapa olika upplevelser likt användandet av 

olika strukturer inom samhället. 

 

Social interaktion 

Individen kan använda sig av olika typer av interaktioner när de är i kontakt med andra.  Den 

mest sociala utav dem enligt Simmel är ”Sociability”. Sociability är de förelagda beteenden 

som uppstår när personer kommer i kontakt med andra individer. Interaktionen skapas inte för 

att de är i en grupp, den uppstår genom individens strävan av att vara i en interaktion och 

uppstår spontant med fritt utrymme (Simmel, 1949). 

 

Den mest instrumentella av interaktionerna är ”Exchange”. Exchange är den vanligaste 

interaktionen i samhället och tar plats när ett utbyte sker mellan individer. Så länge värdet av 

det som byts mellan individerna får ett större värde när de bytts så är det en Exchange . Det 

betyder att varje part ger något till varandra som ökar i värde när bytet har skett (Simmel, 

1907, s. 44). 
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Simmels begrepp Sociability (Simmel, 1945) samt Exchange (Simmel, 1907) ger likt Taylor 

(2006A) en uppdelning av interaktionen och kan tänkas äga rum i en Guild. Family Guild är 

den form av Guilds där Sociability kan tänkas få mest utrymme, medan Elite Guilds på ena 

sidan kan ha minskat utrymme för Sociability och domineras av Exchange. 

 

Interaktionens automatisering  

George Simmel anser att en transformation av individen sker när möjligheten av att komma i 

kontakt med andra ökas drastiskt. Ett exempel på detta är när en person går från en liten by till 

en storstad (Simmel, 1903). Personer som befinner sig i en mindre ort har det lättare för att 

navigera sig socialt, eftersom de har mindre personer att förhålla sig till. Ett exempel på detta 

kan vara att det endast finns en skola i orten, vilket resulterar i att de flesta som bor i denna ort 

redan känner varandra från sin skolgång. Det finns med andra ord redan etablerade relationer 

som individen kan förlita sig på i sociala interaktioner och behovet att ha ett universellt 

system för interaktioner är inte lika stort.  

 

I en storstad däremot expanderas de potentiella nätverk en person kan ingå i och för att 

hantera ökningen av nätverk skapas mer generella strukturer som vägleder individen (Simmel, 

1903). Detta gör det möjligt att fler individer kan umgås än tidigare. Denna automatisering av 

interaktioner medför att individen blir mer frånkopplad från sig själv, eftersom personen inte 

längre är insatt i vad den gör (Simmel, 1903). Det är möjligt att en liknande utveckling sker i 

World of Warcraft vid automatisering av funktionerna, där tillförandet av nya funktioner till 

Guilds leder till att spelaren känner sig mer frånkopplad från Guilden. 
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Metod  

Denna uppsats har fokuserat på att försöka förstå den sociala utvecklingen som kan finnas i 

spelet samt hur den påverkar individen. Eftersom studien ämnar skapa en förståelse anses en 

kvalitativ ansats vara mest passande, då en kvalitativ studie kan undersöka aspekter som inte 

går att mätta kvantitativt (Creswell, 2007 s. 42). Creswell (2007) beskriver fem generella sätt 

att bedriva en kvalitativ studie. Uppsatsen har dock inte följt några av dessa former 

fullständigt och har anpassats sig under studiens gång. Anledningen till detta är att studien vill 

skapa en förståelse med hjälp av teori. Detta leder till att en renodlad grounded theory inte kan 

tillämpas, eftersom syftet inte är att skapa en egen teori utifrån materialet. Narrative studie 

utesluts också då det är ett specifikt fenomen som utforskas. Studiens utformning närmar sig 

därför en fenomenologisk ansats där en förståelse skapas utifrån personers upplevelse 

(Creswell, 2007, s. 78). Det som gör att studien inte direkt kan tolkas som en fenomenologisk 

studie är valet av teori och utformningen av Intervjuguiden (bilaga 1). Eftersom jag ville vara 

säker på att saker relaterat till det som lärts innan och att teorin diskuterades, är intervjuguiden 

(bilaga 1) mer strukturerad istället för två öppna frågor som förespråkas av Creswell (2007, s. 

81).  

 

Det fanns en kunskapsbrist för spelutvecklingen samt hur världen kan upplevas av spelarna, 

som behövdes täckas in. För att minska påverkan av kunskapsbristen gjordes en förstudie. 

Förutom att ge ökad kunskap kan förstudien också identifiera vad som kan tänkas studeras 

närmare. 

 

Förstudien bestod av en genomgång av Patch texter
10

 samt intervjuer från en annan studie. 

Informationen från förstudien har sedan använts till att skapa intervjuguiden för de nya 

intervjuerna. Valet att genomföra dessa intervjuer gjordes inte enbart för att samla in 

ytterligare information utan också för att den problematik som finns vid att använda någon 

annans material. Det kan t.ex. tänkas finnas information som går miste om av att inte ha varit 

på plats vid intervjuerna. Eftersom syftet var att utöka informationen valdes ett tematiskt 

upplägg av intervjuguiden. Detta resulterade i att en del frågor ställdes annorlunda och att nya 

                                                 
10 Patch t.ex. är små förändringarna spelskaparna gjort i spelet som de sen publicerar för att visa spelarna 

vilka ändringar som kommer att göras. 
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skapades under intervjutillfället. Utifrån intervjuerna skapades sedan tre olika teman som 

beskriver utvecklingen av Guild-verktyget samt vad det är.  

 

 

Förstudie 

Första delen av förstudien består av Patch-texter som är dokumenterade ändringar av det som 

skett under spelets tid. De börjar 2004 och forsätter fram tills idag. Informationen är tagen 

från en internetsida vid namn wowikipatch, (http://www.wowwiki.com/Patches) där 

ändringarna finns dokumenterade. Vid sidan har varje Patch en siffra som kopplar den till 

expansionen som den tillhör och sedan ytterligare siffror som bestämmer ordningsföljden. 

Samtliga ändringar har sedan lästs igenom och sorterats in i de rubriker som angetts av 

spelskaparna i texten. De kategorier som fanns var Classes, Spell and Abilities, Profession, 

General, Bugg Fixes, Mac changes, User Interface, World Environment, Item, Quest, 

Dungeon and Raids, Races samt PvP. 

 

Efter att samtliga ändringar har sorterats till vilken ändring de tillhör har ett register skapats 

som tillåter sökning av specifika ändringar i kronologisk ordning. Detta lämnar det öppet för 

att gå tillbaka och fokusera på specifika funktioner som kan tänkas vara relevanta, när en ökad 

förståelse för ämnet har uppnåtts. Den främsta anledningen till att all information valdes att ta 

med, berodde på att jag inte ansåg mig vara tillräcklig insatt i spelvärlden för att förstå de 

relevanta ändringarna. Det fanns också en önskan från min sida att inte påverka materialet för 

mycket. Den bristande förståelse som finns bör inte få utrymme att påverka vad som anses 

relevant eller inte och detta beslut avvaktas tills en större förståelse är uppnådd. 

 

Efter att ha läst igenom materialet blev det tydligt att en ytterligare inriktning måste göras. 

Det är inte möjligt under den tid som finns att gå igenom hela spelvärlden och därför gjordes 

det ett val att inrikta sig på Guild-funktionen. Guild-funktionen har visat både i Taylor 

(2006A, s. 41- 65) och Johansson (2013) studie att sociala interaktioner kan observeras inom 

Guilds. Efter detta användes intervjumaterial som samlats in av Lina Eklund i hennes studie 

om The Sociality of Gaming (2012). Denna studie går igenom spelet World of Warcraft i en 

större omfattning och beskådar spelet utifrån olika vinklar, men behandlar inte Guild-

funktionen i större omfattning. I studien fanns det dock intervjumaterialet om Guilds som 
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bestod av två fokusgrupper (Bryman, 2001, s.325- 339) som genomfördes mellan 2008 till 

2010.  

 

Det positiva i att använda ett material som kommer från fokusgrupper är att deltagarna har fått 

utrymme till att utbyta idéer med andra och utveckla sina tankar. Det skapar även en bra 

grund för deltagarna att diskutera ett ämne och mindre hjälp behövs för att vägleda 

diskussionen, däremot kan det också hända att deltagarna påverkas av varandra och den 

individuella åsikten kan vara svår att identifiera (Bryman, 2001, s.325- 339).  

 

Urval 

För de tre djupa intervjuerna (Bryman, 2001, s.127) som jag har gjort användes ett 

Snöbollsurval (Bryman, 2001, s.115- 117). Processen bestod av att en bekant introducerade 

mig till den första intervjudeltagaren, som sedan rekommenderade nästa person att intervjua 

som sedan rekommendera nästa o.s.v. . Det fanns en viss bekantskap med den första 

intervjudeltagaren men med de senare fanns det ingen personlig kontakt med. Det kan tänka 

sig ha varit bättre att lägga ut en annons vid utvalda ställen för att få i kontakt med 

intervjudeltagarna. Det skulle göra urvalet mer oberoende om det inte finns någon koppling 

mellan intervjuaren och respondenten. Tidsbristen gjorde det däremot svårt att hitta 

intervjudeltagare och därför valdes det att göra ett snöbollsurval. Jag är medveten om att den 

koppling som finns mellan mig och respondenterna kan ha påverkat intervjuerna även om 

kopplingen är svag. Det kan också tänkas att det finnas en positiv effekt med den relation som 

finns mellan respondenten och intervjuaren, där respondenten kan känna sig mer bekväm att 

prata om ämnet.  

  

Intervjuerna från förstudien kommer också att användas i denna studie. Det bör punkteras att 

det finns en problematik i att materialet inte är insamlat av någon annan. Däremot anses det 

fortfarande att material bidrar med en bra inblick i individens upplevelse av de sociala 

strukturerna. Intervjuer hjälper också till att identifiera vilka ändringar har haft stor betydelse 

för dem och kan tänkas vara relevant att studera. Dessa saker skulle ha varit svårt att 

identifiera utan användningen av detta material. Utöver kommer intervjuerna användas för att 



 

14  

 

kontrollera dem gentemot de djupa intervjuerna, så att den negativa effekten av snöbollsurval 

minskar.  

 

Intervjuer  

Eftersom syftet var att utöka informationen från förstudien valdes det att göra djupa 

intervjuer. Användningen av fokusgrupper ansågs inte vara aktuell då begränsningen av tid 

och resurser skulle göra det svårt att hitta deltagare för fokusgrupper. En semi-strukturerad 

(Bryman, 2001, s.301- 304) form har använts där intervjuerna ska täcka in respondenternas 

definition av Guilds, upplevelser relaterat till Guilds samt deras åsikt om utvecklingen av 

funktionen. Vid utformningen av intervjuguiden (bilaga 1) användes den insikt som fåtts från 

de tidigare intervjuerna, fokusgrupperna och Patch-historien. Detta resulterade i att en del 

frågor ställdes annorlunda och nya skapades under intervjutillfället. 

 

Intervjuerna genomfördes via skype-samtal och spelades in. Skype är ett digitalt program som 

tillåter användare att ringa upp personer via internet.  Samtalen varade runt 50 minuter och 

respondenterna meddelades innan vilken tid intervjuerna skulle ske. Efter samtalet 

transkriberades intervjuerna samt meningskodades för att öka kunskapen om spelet.  

Vid nästa intervju tillfördes frågor om konflikter som skett inom Guilden. Denna process 

repeterades igen för den andra intervjun. Vid den tredje intervjun har respondenten delat med 

sig en del erfarenheter från ett annat spel och dess Guild-funktion. Det finns fortfarande en 

relevans då funktionerna är likartad över de olika spelen och fyller samma syfte. Detta ledde 

till att tredje intervjun tog en annan riktning, där personen tilläts att jämföra sina erfarenheter 

från båda spelen för att få fram ytterligare information. 

 

Valet att samla in informationen via samtal online gav en del problem. Den visuella 

informationen i form av respondentens kroppsspråk samt ansiktsuttryck finns inte vid skype-

samtal. Detta gör det svårt att bedöma när det är dags att gå vidare i en fråga eller när 

respondenten är klar med sitt svar. Det saknas även en fullständig förståelse för spelvärden 

vid utförandet av förstudien. Vilket leder till att förstudien analys kan ha konsekvenser där 
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vissa ändringars betydelse missas. Vid intervjuerna har också en del citat i resultatet anpassats 

för att göra de mer lättläsliga.  

 

Analys 

Vid analys av Patch-historian skapades fyra relevanta ändringar inom spelutvecklingen som 

kunde tänkas relateras till studien. Detta övervägande gjordes med hjälp av att se på vad 

tidigare forskning valt att fokusera på och relevans till den valda teorin. De fyra ändringarna 

var Charter Development, Världsstrukturer och Sociala strukturer. Charter Development 

bestod av Honorsystem, Charter Customization, Leveling, Items, Profesion och hade som 

syfte att täcka in speldesign som påverkar utvecklingen av karaktären. Världsstrukturer bestod 

av Raids, Dungeons, Travel och Auction och hade som syfte att täcka in de spelfunktionerna 

som bygger upp interaktionsbasen mellan spelarna. Sociala strukturer är de spelfunktioner 

som direkt relaterar till att påverka den sociala upplevelsen och där finns Guild, chat, mail och 

friendlist. 

 

Eftersom det fortfarande råder en okunskap från min sida som inte bara kan täckas upp från 

Patch-historien så blev valet att meningskoda.  Det ger möjligheten att låta materialet tala för 

sig själv och därifrån identifiera teman som ska studeras. Intressanta påståenden, 

upprepningar samt liknande beskrivningar har markerats för att sedan jämföras med de andra 

intervjuerna i förhoppning att hitta mönster. Valet att studera Patch-historian och intervjuer 

var för att dels identifiera tydligare vad som ska studeras samt att kompensera okunskapen av 

att inte ha upplevt den miljö som studeras. Det täcker inte upp bristen fullständigt men det är 

ett bättre utgångsläge än vad som funnits innan.  

 

Vid de djupa intervjuerna har varje intervju meningskodats vid två olika tillfällen. Första 

tillfället var direkt efter intervjun var genomförd och var för att öka kunskapen för nästa 

intervju. Detta tillät mig att identifiera diskussionsämnen som respondenten var bekväm att 

prata om för att täcka in samtliga teman. Efter samtliga intervjuer var genomförda skedde 

nästa meningskodning, där har varje mening lästs igenom med Simmels tankar om samhället 

och förstudien resultat i åtanke. Intressanta påståenden och upprepningar har sen markerats 

och jämförts med förstudiens intervjuer samt de andra intervjuerna. 
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Utifrån materialet från förstudien samt mina egna intervjuer skapades tre olika teman som 

beskriver Guilds. Dessa teman hjälper till att förstå hur Guild-funktionens design påverkar 

spelaren och hur de upplever det. Dessa teman var Medlemskap och Tillgänglighet, 

Instrumentella karaktären samt Guild identitet som finns som rubriker i resultatdelen. 

Samtliga teman har sedan använts för att förstå utvecklingen av Guild-verktyget. Det kan 

finnas flera aspekter som inte framträder eller andra anledningar till respondenternas 

upplevelser, men utifrån den valda teorin och mig själv ansågs dessa teman vara mest 

relevanta.  

 

 

Etik 

Samtliga respondenter har meddelats om vad materialet kommer användas till och att de 

förblir anonyma i studien. Det har lett till att respondenterna har fått olika bokstäver vid 

transkriberingen för att kunna skilja dem åt. Det bör dock reflekteras över den första 

intervjun, där det existerar en bekantskap till den första respondenten. Det kan finnas saker 

som personen inte vill ta upp eftersom en sådan bekantskap existerar. Det kan också tänka sig 

vara obehaglig för personen att bli intervjuad av någon de känner. Eftersom inga känsliga 

ämnen diskuterades i intervjun bör inte en sådan effekt vara för starkt. Det kan också leda till 

att respondenten ger de svar som efterfrågas eftersom en känsla av ansvarighet kan finnas 

p.g.a. bekantskapen. En sådan effekt kan också finnas i de senare intervjuerna då kontakten 

skapas utifrån någon som respondenterna känner. För att förbygga en sådan effekt har 

respondenten bara meddelats innan att intervjun handlar om deras upplevelser med Guilds och 

inget mer där till. Vid användandet av intervjuer från förstudien har det kontrollerats med den 

ansvarige att respondenterna är medveten om att materialet kan användas till andra studier.  
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RESULTAT 

Instrumentell användning 

I World of Warcraft sätter sig spelaren i en virtuell värld där de på olika sätt kan utveckla sin 

karaktär framåt. Spelet ger möjligheten till att skapa små temporära grupper i form av partys. I 

partys samarbetar spelarna tillsammans med andra för att göra olika saker i spelvärlden. Det 

är inte ovanligt att dessa partyn består av personer från spelarens sociala nätverk utanför 

spelet, då inget stort antal av personer behövs för att genomföra de olika aktiviteterna. 

 

”R: Alla de hade redan lvl 70 gubbar men de hade skapat lvl 1 gubbar med mig. Sen vi sprang 

igenom asså vi spara och döda typ saker och grejer, kom till instancer och spelade och så fortsatte vi 

uppåt. Asså de var fett nice asså, en av de där [spelarna ]blev min [partner] sen, förstår du?”      

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Respondenten likt de andra som intervjuades spelade med personer de kände i riktiga livet. 

Att kunna ha möjligheten till att spela med andra gjorde det mer underhållande. I senare delen 

i spelet imiterades möjligheten att spela själv. 

 

”Du måste ha ett lag. Förstår du? Du kan inte gå in vissa instancer ensam och tro att du kommer 

klara det. För att de är omöjligt alltså. De monstren som finns i de instancerna kommer döda dig 

med ett slag liksom.”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Spelets design skapade en miljö där individen gynnas om den spelar med andra, genom att 

öka svårigheten bland monstren skapades ett beroende av andra spelare. Desto svårare det 

blev, desto mer spelare krävdes för att slutföra uppdragen. De lättare uppdragen kunde 

genomföras med färre antal spelare och därför var det inte ovanligt att spela med sina vänner. 

Vid de mer svårare instanserna som går under namnet Raids krävdes det betydligt mer 

spelare. Dessa Raids kunde kräva upp till 25 personer för att genomföras. Tidigare har det 

även existerat Raids för 40 spelare, men dessa är borttagna idag. Dessa uppdrag skapade ett 

behov av ett nätverk när de sociala inte räckte till. Guilds gav spelaren tillgång till ett sådant 

nätverk. Denna starka koppling till karaktärsutvecklingen och Guild-funktionen belyser den 
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instrumentella karaktären som existerar, där Guild-funktionen blir ett verktyg för att spelaren 

ska nå sitt mål. 

 

”R: Jag ser det mer specifikt som [paus] hade du sagt Guild i ett annat spel då hade man kanske 

kunnat breddat begreppet, men Guilds i wow för mig de handlar bara om att folk vill köra End games 

som Dungeon och Raids fast sällan kanske dom inte så 100% intresserade av att umgås men mest 

dom vill få tillgång till de här sakerna.”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Guild kan upplevas som ett medel till att bara skaffa bättre saker. Detta förstärks ytterligare 

när de svårare uppdragen gav bättre belöningar än de som var lättare. Spelaren som var 

intresserad av bättre saker vänder sig till dessa aktiviteter. De som inte tog del av dessa 

utmaningar fick investera mer tid för att utveckla sin karaktär. Det var inte ovanligt att de 

svårare uppdragen kunde ta upp till ett flertal timmar att slutföra. Det skapar ett krav på att 

samtliga deltagare är där och inte hoppar av mitt i. Det gör att spelaren behöver en viss form 

av tillit till de andra spelarna.  

 

”R: Folk som signar upp till att man säger såhär att jag kommer på onsdag och de är ingen fysisk 

plats man ska ta sig till, de är en virtuell värld liksom.  Men jag kommer på onsdag klockan 19 vi 

spelar. De var alltid folk som inte dök upp och sån shit liksom, förstår du? De är ändå att man har 

lovat 24 andra ibland 9 andra att man ska dyka upp och spela med de. Hur tänker man när man inte 

kommer, förstår du? 

I: Vad tänkte du liksom när någon inte dök upp? 

R: De var tråkigt, vad ska man göra dock, man kan inte be dom att förklara sig själva, det kan vara 

lögn. Det är bara att ta det och gå vidare liksom.”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Detta beroende på att tillit ökar behovet att använda Guild-funktionen för att få kontakt med 

andra spelare. När denna tillit bryts möts det av en besvikelse. Det finns inga direkta 

konsekvenser i spelet för att bryta någons tillit men en bestraffning kan göras så att spelaren 

utesluts från nätverket.   
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”R: Aa de tycker jag mycket. Stämningen och sen samtidigt som han får inte va alldeles för dålig, 

men han kan ju skapa dålig stämning genom att sabba det för 20 andra personer om man Raidar. 

I: Brukar de hända ofta eller? 

R: A de händer iallafall.  Oftast så brukar man sålla ut de ganska tidigt om man märker att det är 

återkommande att dom liksom inte klarar av det. Då blir det liksom att de lämnas eller så försöker 

man säga det på ett bra sätt.”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Respondenten litar på att spelaren ska göra sitt för att klarar av utmaningen. När denna tillit 

inte finns utesluts dessa personer från att vara med. Spelaren förväntar sig att få tag på 

individer som de kan lita på. Individer som ställer upp och som går att samarbeta med.  Dessa 

egenskaper gör Guild-funktionen till ett av de främsta verktygen spelaren kan använda för att 

få tag på ett pålitligt spelarnätverk. Den instrumentella karaktären av Guilds är något som inte 

går att undvika, eftersom spelet kommer med begränsningar där personer behöver spela med 

andra för att få utvecklas så snabbt som möjligt 

 

 

Guilds som gruppidentitet 

Guild-funktionen upplevs inte enbart som ett medel för att ta sig fram i spelet. En av 

respondenterna upplevde Guild som en del av karaktärens identitet.   

 

”I: Vad innebär det för dig att vara med i en Guild? 

R: För mig innebär det identitet i spelet liksom. Du tillhör en grupp av personer och jag tycker alla 

skiljer sig vissa är extremt seriösa och vissa är mindre seriösa visa hade kanske otroligt mycket 

spelare tillsammans som de spelade då, då var det mer som att man tillhör ett Socialt Guild eller man 

tillhör en Elitistisk Guild. För mig la det som en själv bild på hur jag spelade wow. ”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Enligt respondenten visade valet av Guild på vilket sätt man spelade spelet. De som hade 

större fokus på att köra dessa svåra utmaningar sökte sig till Elite Guild. De som inte hade 

lika stort intresse var med i andra Guild eller ingen alls. Resterande respondenter nämner 
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liknande erfarenheter där de ville söka sig till Elite Guilds för att spela Raids. För en av 

intervjudeltagarna gav Guild-medlemskap också en form av prestige i spelet. 

 

 

”I: Hur kommer det sig att du valde att gå med i [Guild Namn] 

R: Det var mina kompisar som gjorde det. Faktisk så var det så här de var bara en status grej. Alla 

vet att [Guild Namn], just i den battle groupen var en ut av de bästa Guilderna  ialla fall i pvp på den 

sidan så att jag vet inte. Det var väl mer för att liksom visa upp sig att a meh jag är med i mentor, 

men de var ju inte någon samhörighet alls liksom tycker inte jag.”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Det visar på att andra spelare värderade dennes karaktär annorlunda p.g.a. vilken Guild denne 

tillhörde. Den sociala upplevelsen var inte det viktiga men den identiteten som kommer med 

medlemskapet. Denna identitet verkar sträcka sig till att även kunna skapa en gemenskap 

mellan de andra medlemmarna. 

 

Medlemskap och Tillgänglighet till Guilds 

I spelet kan ett Guild-medlemskap införskaffas antingen genom en inbjudan eller skapa en 

egen Guild. Vid skapandet av en Guild krävs det att spelaren betalar ett pris i guld som är 

valutan i spelet, samt fem spelare som går med i början (wowwiki patch). För att få en 

inbjudan krävs det att en förfrågan skickas till Guild-ledaren. Utvalda medlemmar kan också 

bjuda in personer och om spelaren anses vara lämplig accepteras de in i Guilden.  

”R: Det beror på om man vill ha en raider spot eller en social spot, nu när vi vet att vi troligtvis 

kommer flytta så känner du någon i Guilden så kan man få komma med, eller om man söker som 

raider så blir man antingen accepterad eller så  

R: Ja då måste man visa lite CV eller vad man ska säga, att visa ja jag är på samma nivå som er, jag 

vill vara med, man kan ju inte ta med någon som inte är med på samma nivå, för det funkar ju inte “  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Respondenten beskriver användningen av externa sidor för att utförligt veta mer om spelaren, 

för att bestämma om spelaren är lämplig. Medlemskapet baseras antingen på spelmeriter eller 
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sociala aspekter, beroende på Guildens mål. Guilds vars intresse är Raids går mer på 

individens spelmeriter. Dessa meriter kan vara allt ifrån vilken nivå karaktären är på till hur 

stark den är. Guilds vars intresse är mer socialt kan inkludera personer utifrån den stämning 

de skapar i chatten eller om de har en anknytning till en annan medlem. Flertalet av 

respondenterna var i samma Guild som deras vänner. 

Ett annat alternativ som spelaren kan använda sig av är Guild Finder.  Guild Finder
11

 tillåter 

spelarna att söka upp Guilds utifrån tre olika kriterier. De kan t.ex. söka efter Guilds avsedda 

till olika spelstilar som Dungeons, Raids, PvP och om de är mer tillgängliga på vardagar eller 

helgdagar, samt vilken roll deras Class har. Efteråt kan de söka upp Guilds som stämmer 

överens med deras kriterier och skicka väg en förfrågan om medlemskap. Utöver dessa 

kriterier kan ett kort meddelande skickas med förfrågan. Det är sedan upp till Guild ledaren 

att kolla genom dessa för att bestämma vilka som kommer att accepteras. 

 

Förändring av Guild-funktioner över tid 

En Patch består av en redogörelse till spelarna för de ändringar som görs i spelet från 

spelskaparnas sida. Det är en praxis i spelindustrin att alltid ge en redogörelse till deras 

spelare varje gång något ändras i spelet vilket ger dem möjligheten att se hur funktionen har 

ändrats över tid. Guild-funktionen i World of Warcraft har genomgått många förändringar 

sedan den introducerades i spelet. 

 

I det första stadiet bestod funktionen endast av en textbaserad chatt som delades bland 

medlemmarna. Utifrån detta kunde spelaren organisera sig för att genomföra olika aktiviteter 

eller bara prata. Det enda som krävdes för att starta en Guild var nio medlemmar och en avgift 

i spelets valuta
12

. Kort därefter tillkom alternativet att Guild ledaren kunde tilldela privilegier 

till de andra medlemmarna. Dessa privilegier bestod till en början av att kunna bjuda in andra 

medlemmar, utesluta medlemmar, blockering av chatten. Medlemmarna kunde nu ha en 

                                                 
11 Informationen om Guild Finder finns även i Patch historian   

12 Denna gräns kommer vid senare stadiet i spelet att ändras till att 5 medlemmar behövs för att starta 

upp en Guild 
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distinktion från varandra i Guilden till skillnad från innan då alla bara var medlemmar. Det 

bör noteras att endast Guildledaren kunde bestämma att lösa upp Guilden.  

  

Senare ser vi tillägg av verktyg som hjälper till att organisera Guilden. Dessa verktyg kom i 

form av en Event-kalender samt Guild-bank. Guild-banken fungerar som ett gemensamt 

förvaringsutrymme för gruppens resurser i form av items och guld. Personer kunde bidra med 

deras eget guld och items som kunde användas av de andra medlemmarna. Kalendern tillät 

medlemmarna att se vilka aktiviteter som var planerade i spelet och vilka som tänkte vara 

med. Under spelets tid tillförs också flera funktioner för att visuellt visa spelarens Guild-

tillhörighet. Guild-tabards samt Guild-tag gav en visuell ändring på sin karaktär. Guild-

tabards var en logga som skapades av Guilden som sedan visades på deras medlemmars 

karaktär. Införandet av Guild-tags gav spelaren möjlighet att ha en förkortning av Guild 

namnet placerat intill karaktärsnamnet. Innan var inte Guild-namnet synligt för andra personer 

när de såg andra karaktärer. Dessa funktioner gav möjligheten för personen att utmärka sin 

grupp i kontrast mot andra visuellt. Vid senare delen av spelet tillfördes ett bonussystem samt 

Guild-achievements. Bonussystemet bestod av att spelaren belönades med att få mer 

experience eller honor om de var med i en Guild. Guild-achievement introducerade ett 

nivåsystem för Guilds där Guilden kunde öka i nivå om de genomförde olika uppdrag 

tillsammans med gruppen. Nivåökningen medförde att vissa belöningar kunde hämtas ut av 

medlemmarna. Den senaste ändring som sedan skett för Guilden vid skrivandet av uppsatsen 

var införandet av Guild Finder. 

 

Guild utvecklingen visar på tillförandet av flera funktioner som underlättar interaktionen 

bland spelarna. Innan var dessa processer drivna av spelarna själva och förlitat sig på att ha ett 

socialt anspela med andra medlemmar. Verktyg som kalender och Guild-banken skapar en 

automatisering av interaktionsprocesser, som minskar behovet av att ha ett socialt anspel. 

 

“R: I många spel tycker jag att det finns lite för mycket funktioner som gör att man tappar den här 

sociala kontakten med människan, för allting sköts av per automatik .” 

R= Respondent I= Intervjuare 
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Utifrån respondenten upplevs denna automatisering komma på bekostnad av det sociala. 

Liknande upplevelser uttrycks även i de andra intervjuerna. Det verkar som om när något blir 

mer tillgängligt upplevs det mindre socialt. Det sker också en utveckling av Guild-identitet, 

där Guild-tabards samt Guild-tags tillför en koppling mellan medlemmarna som kan göra att 

det blir en gruppkänsla.   

 

 

”R: På de sättet att man. Alltså de är bättre en familj egentligen. De är folk man inte ens känner 

sådär. Sen man bara har samma namn eller samma grupp namn över huvudet. Så man känner något 

extra med dom liksom, man vill hjälpa dom.”  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Respondenten beskriver en gruppkänsla mycket lik det som finns utanför spelet. Detta gör 

Guild-medlemskapet till något mer än bara ett verktyg för instrumentella ändamål. Guild-

medlemskapet är ett av de sätt spelaren kan använda sig av för att skilja sig från andra spelare 

och blir ett uttryckssätt för vem man är i spelet. Guild utvecklingen karaktäriseras även av en 

minskad tröskel till ett Guild-medlemskap, genom tillförandet av Guild Finder som ett mindre 

krävande alternativ. Spelaren är inte längre tvungen att investera tid för att hitta en lämplig 

Guild och Guild-ledaren behöver inte investera tid i att hitta lämpliga medlemmar. Detta 

förstärks ytterligare med tillförandet av bonussystemet. 

 

”I: Hur kändes mer sen när de la till boost och sånt om du är med i Guilds? 

R: Ahaa när man fick extra exp mer va. A juste ja jag gick med i Guilds bara för den anledningen. “  

R= Respondent I= Intervjuare 

 

Tillförandet av bonussystem skapar initiativ för spelaren att vara med i Guild. Bonusar tillät 

spelaren att snabbare utveckla sin karaktär framåt än om de valde att inte vara med i en Guild. 

Innan var anledningen antingen för den sociala aspekten eller för Raids. I samband med 

bonussystemet observeras hur den individuella utvecklingen i spelet i större grad kopplas 

samman med Guilds. Spelaren kan nu utveckla sin karaktär snabbare om de väljer att gå med i 

en Guild.   

 



 

24  

 

Förändringen som har skett inom Guilds kan till stor del fångas in av tre olika aspekter. Den 

instrumentella karaktären som beror på den starka sammankopplingen som finns till 

karaktärsutvecklingen, där det används som ett verktyg för att klara av de aktiviteter som 

kräver flera spelare. Införandet av bonussystem förstärker en sådan koppling ytterligare. En 

annan aspekt var gruppidentiteten som förstärktes bland annat av visuella ändringar som 

Guild-tabards, och Guild-tags. Dessa visuella ändringar medförde att spelaren kunde skilja sig 

från andra med hjälp av sitt Guild-medlemskap.  Medlemskap och Tillgängligheten till 

funktionen kan påverka om spelaren väljer att gå med i en Guild eller inte. Ett exempel på 

detta är införandet av Guild-bank och Kalender som gjorde det lättare att ta del av de positiva 

aspekterna medlemskapet tillförde.   
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Resultat diskussion 

Resultatet visar på att designen av Guild-funktionen skapade en instrumentell karaktär som 

inte kunde undvikas, även om användandet var för en social upplevelse. Det beror på att Raids 

och Dungeon kräver att flera spelare deltar för att de ska kunna genomföras. Guild-verktyget 

är ett av de alternativen spelarna har möjlighet att använda för att få tag på andra spelare till 

dessa aktiviteter. Det leder till att individen använder Guild för att samla ihop personer till 

Raids och Dungeon, som leder till att spelarna får tillgång till bättre items. Detta skapar en 

relation mellan karaktärens utveckling och medlemskap i Guilds, där spelarna får en 

anledning att gå med i Guilds bara för att göra Raids och Dungeons. Eftersom det existerar ett 

beroende mellan Guild och karaktärsutvecklingen kan det tänka sig att uppkomsten av Elite 

Guilds (Taylor, 2006A, s. 41- 65) blir naturligt. Det finns också en möjlighet att spelaren kan 

använda verktyget till något annat än för instrumentella mål. De Guilds som upplevdes mer 

sociala från spelarens håll hade ett mindre fokus på att utvecklas. Det fanns istället ett större 

fokus på en social interaktion med andra spelare. Det kunde t.ex. vara att göra spelaktiviteter 

tillsammans eller bara prata med varandra genom chatten. Respondenternas upplevelse av den 

sociala formen av Guilds överensstämmer mycket med Taylors begrepp Family Guild 

(Taylor, 2006A, s. 41- 65).  

 

Den sociala eller instrumentella upplevelsen behöver inte bara bero på vilken typ av Guild 

individen tillhör. I vissa avseenden fanns sociala upplevelser inom Elite Guild medan 

instrumentell upplevelse även uppkom i Family Guilds (Taylor, 2006A, s. 41- 65). Det kan 

tänkas att beroende på vilken interaktions form som dominerar i Guilds kommer den sociala 

upplevelsen variera. Guilds som har mest Sociability (Simmel, 1945) är de som blir Family 

Guilds. När det kommer till Elite Guilds framträder Exchange . Exchange sker när ett utbyte 

mellan två olika spelare tar plats (Simmel, 1907). Att få hjälp av andra spelare för att utveckla 

sin karaktär framåt är en Exchange. Guild möjliggör att båda dessa interaktionsprocesser kan 

ta plats. Detta ger upphov till att Guild kan variera mellan att kännas social eller inte. Denna 

aspekt är upp till spelaren själv vilket kan ses som Played Sociality (Simon, Boudreau & 

Silverman, 2009). 
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Exchange kontra Sociability  

Exchange och Sociability är interaktionsprocesser som både kunde ta plats inom Guild-

verktyget. Detta kan skapa ett problem där interaktionsprocesserna kommer i konflikt med 

varandra. I en av intervjuerna kan konflikten mellan Exchange och Sociability observeras. 

Respondenterna nämner att de spelar för den sociala interaktionen, men deras huvudaktivitet i 

spelet var Dungeons och Raids. Det framgår sedan att ett problem uppstår när de väl spelar 

sina Dungeons och Raids, där personerna som deltog i aktiviteten pratade med andra spelare 

som inte var närvarande. Det upplevdes att dessa individer inte var helt fokuserade på 

aktiviteten med de andra deltagarna. 

 

Detta ledde till att ett förbud infördes, där spelarna inte fick prata med andra Guild-

medlemmar när de var med och spelade dessa aktiviteter. Den sociala faktorn i form av 

konversationer upplevdes som ett hinder för aktiviteten som genomfördes.  Det uttrycks sedan 

att den sociala upplevelsen har minskat för respondenterna. Regeln att inte ha en konversation 

med andra under Raids och Dungeon var något som de bestämt själva. Det blir en tydlig 

konflikt som syns här, där respondenternas anledning till att spela var för det sociala men 

reglerna de själva införde vid Raids och Dungeons innebar en minskad social interaktion. Det 

finns ett behov av båda interaktionsprocesserna men spelaren väljer att prioritera Exchange. 

Det beror på att funktionens design uppmuntrade Exchange som kräver att spelaren får något i 

utbyte av att vara i själva interaktionen. Vid Sociability finns inget krav för ett sådant utbyte.  

Interaktionen som är social måste skapas av spelarna själva men de kommer i konflikt med 

spelets design. Det är inte konstigt att interaktionen i Guilds upplevs mindre sociala om den 

enda interaktionen som tar plats är Exchange. En regel som förbjuder en allmän konversation 

minskar den sociala interaktionen och förstärker Exchange inom aktiviteten. Utifrån denna 

kontext blir det mer förståeligt varför två olika former av Guilds skapas. Family som 

domineras av Sociability kan upplevas mer social, medan Elite Guilds som domineras av 

Exchange upplevs mindre socialt. 
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Interaktionens Automatisering 

I Guild-verktygets början krävdes det en större investering från spelarens sida. Under tidens 

gång har Guild-funktionen blivit mer systematisk. Detta ledde till att medlemmarna behövde 

investera mindre tid i olika processer. Denna ökade automatisering leder till att det är enklare 

att upprätthålla Guilden. Likt Metropolis (Simmel, 1903) kan det tänkas vara så att personer 

behöver automatiska system när deras potentiella nätverk utökas. Det visade sig i Guild-

verktygets utveckling att en större automatisering skedde med olika processer som finns i 

spelet. Denna automatisering upplevs av respondenterna som att de minskar den sociala 

aspekten i spelet. Saker som innan behövde en investering från spelaren att genomföra, blir nu 

automatiserade med hjälp av introduktionen av nya funktioner. Personer behöver inte längre 

ingå i en social interaktion med de olika medlemmarna för att vara med på en Raid eller för 

att få låna saker.  

 
Utifrån George Simmels artikel Metropolis (1903) observeras en liknande utveckling för 

Guild-funktionen, där en automatisering av interaktionsprocesser sker när individer får ett 

större potentiellt nätverk. Guild-medlemskapet medför en ökning av de potentiella nätverken 

så att spelarna får möjligheten att få kontakt med andra. Processer som innan var obestämda 

får en fast form och ingen vidare reflektion behövs från spelarens sida.  

 

Introduktionen av Guild-banken ger spelaren möjlighet att dela saker utan att behöva prata 

med någon. Guild Finder minskar den sociala interaktionen för spelaren, genom att ingen 

direkt kontakt behövs med Guild-ledaren längre, för att få sitt medlemskap. Event-kalender 

ger möjlighet att få information om aktiviteter utan att behöva prata med någon.  

Automatisering av processer är något som måste ske för att hantera större potentiella nätverk. 

Denna typ av automatisering gör det möjligt för att flera Guilds kan existera samt fungera.  

Automatisering är en nödvändighet för större nätverk men har sina konsekvenser, där den 

sociala upplevelsen minskar för individen. Detta betyder att införandet av nya funktioner och 

ökad tillgänglighet kan leda till en minskad social upplevelse. En intressant dynamik uppstår 

där Guild-verktyget utvecklas för att stärka den sociala upplevelsen i spelet som i sin tur 

hämmar den istället. Detta ger förståelse för varför respondenterna kan känna att införandet av 

nya funktioner som kan förbättra sociala verktyg, leder till att de sociala upplevelserna 

minskar. 
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Avslutande diskussion 

Studien var avsedd att besvara två frågeställningar: 

 Hur kan man förstå den sociala interaktionen i Guilds? 

 Kan individers sociala upplevelser av Guilds förstås med hjälp av George Simmels 

teorier om Metropolis och social interaktion? 

 

Resultatet visade att utvecklingen i denna virtuella miljö kan förstås genom den utveckling 

som tar plats i Metropolis (Simmel, 1903). Vid ökningen av potentiella nätverk som kom från 

utvecklingen av Guilds skapades en automatisering av strukturer. Användandet av begreppen 

Sociability samt Exchange gav möjlighet till att skapa en förståelse för den interaktion som tar 

plats med hjälp av Guilds. Guild dominerades av Exchange p.g.a. designen men Sociability 

kan fortfarande skapas av spelarna själva. Det existerar en relation mellan designen av 

strukturer och spelarnas användning av dem likt de som finns i den riktiga världen. 

 

Den sociala interaktionen i virtuella spel som World of Warcraft är inte något som är avskilt 

från det fysiska. World of Warcraft ger individen ett sätt att interagera med andra personer i 

en virtuell miljö. Interaktion har sina begränsningar jämfört med kommunikation som sker 

utanför spelet. Personen befinner sig inte på samma fysiska plats, kommunikationen är oftast 

textbaserade och spelets design dikterar villkor för kommunikationen. Trots denna 

begränsning kan World of Warcraft mycket väl ses som en utvidgning av den riktiga världen.  

I en av intervjuerna berättade respondenten om en upplevelse som ledde till konsekvenser 

utanför spelet.  

 

”R: Mm jaa. De var lite så här att jag lämnade ut mitt konto så att [namn]kunde gå in och då blev 

det så att [namn]snodde spel pengarna och så vidare i stort sätt. Då hade jag ett [röstchatt 

program]]som jag letade upp hans ip* tog reda på vem [namn] var och gjorde hela [namns] liv 

officiellt liksom.  (…) En bild när [Spelaren] sitter på knät på sin mormor och liknande saker för att 

göra de obekvämt för [namn]och sen så sa jag exakt vad [namn] har gjort och vad [namn] jobbade 

med och, bara gjorde det väldigt obehagligt för honom.  Så folk visste vem det var.  (…) De slutade 

med att krogpersonalen som jag jobbar med nu inte ville släppa in [namn] för att de visste vad som 

hänt i spelet eftersom vi spelade tillsammans.  Så allting hade konsekvenser(skratt).”  
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R= Respondent  I= Intervjuare  *= elektronisk adress för datorer som fungerar som identifikation 

online  (…)= omskriva meningar för att göra det mer förståeligt 

 

Att en handling i spelvärlden kan leda till konsekvenser utanför borde inte vara möjligt om 

spelet bara upplevdes som en fantasivärld. För att kunna använda World of Warcraft som fält 

för att studera social interaktion inom samhället måste en förståelse för världen skapas först. 

Enligt Taylor (2006) och Klastrup (2009) måste individuella studier genomföras på alla 

funktioner inom spelet för att en sådan förståelse ska kunna byggas upp.   

 

Min studie fokuserade på Guild-verktyget för att bidra till en förståelse av världen i World of 

Warcraft. Det hade kunnat genomföras på många olika sätt och valet av teori kunde ha varit 

annorlunda. Ett alternativ skulle vara att göra en beteendeobservation där man går in och 

spelar spelet. Det skulle ge en personlig erfarenhet av att uppleva spelet som skulle vara till 

nytta vid att förstå spelarens upplevelse. Förstudien som gjordes kan inte helt täcka in den 

informationslucka som skapades av att inte ha upplevt spelet själv. Det fanns dock personliga 

erfarenheter av andra spel som har en liknande design som World of Warcraft.   

 

Vid teorin kan det diskuteras om andra teorier bör ha använts istället för Simmels. En mer 

begränsad teori skulle ha gjort det lättare att gå in djupare på en aspekt av funktionen. Ett 

alternativ skulle kunna ha vara Goffmans teorier om sociala roller. Det fanns dock en stark 

vilja att ge en mer överskådlig blick av Guild-funktionen. Den uppdelning som Simmel också 

gör mellan individen och samhället liknande uppdelningen mellan speldesign och spelarens 

upplevelse av världen. För framtida studier kan det tänkas gå djupare in Guild-identitet eller 

individualiseringen av spelvärlden. Guild-identitet berördes lite vid resultatdelen men det 

valdes att inte gå djupare in på den aspekten. Det intressanta var att Guilds har möjlighet att 

forma karaktärens identitet likt gruppers sätt att forma individens identitet.  

När det kommer till individualisering fanns det flera tillfällen i samtliga intervjuer där 

respondenterna uppmärksammade att spelet har blivit mer individfokuserat, där spelaren 

tänker mer på sitt eget bästa än Guildens bästa. Simmel artikel Metropolis (1903) anser också 

att förändringen som tar plats med ökade nätverk leder till ett mer individualiserat samhälle. 

Denna aspekt berördes lite ytligt vid Guildens instrumentella karaktär men skulle vara 

intressant att fördjupa sig ytterligare i framtida studier.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kursiva frågor är uppföljnings frågor om inte frågan innan förstods eller personen inte har 

erfarenhet till de som efterfrågas samt att hjälpa personen på spåret.  

 

Del 1 – Öppna frågor för att få in personen i tänktet 

Vad betyder spelandet av digitala spel för dig i ditt liv just nu? 

Vad är det som kommer upp när jag säger Guilds i samband med World of warcraft  

Hur skulle du förklara vad en Guild är för något som inte är insatt i spelet? 

Hur går man med i gildet? 

 

Del 2 – Mer riktad för att få upplevelser av Guild medlemskap/ vad en guild relation  

 

Vad var det som ledde dig att gå med i en guild? 

Berätta lite om guildarna du varit med i? 

Hur var stämningen i guild chatten? 

Vilka aktiviter gjorde ni? 

Hur länge var du med? 

Vad var din roll(vanlig medlem/guild leader/officer)? 

Vad hade ni för relger? 

Vad för typ av guild var det? 

Vad innebär det att vara med i en guild? 

Vad förväntas av en? 

Vad får man ut av det? 

Vad är det som är viktigast med guildet då? 

Utveckla sin karaktär? 

De sociala? 

Hur skiljer sig din upplevelse av spelet efter du var aktiv i en Guild tillskillnad från innan? 

 

Hur tyckte du de var at spela med Guild medlemer tillskillnad från dina vänner? 

 

(om nej)Hur kommer de sig att du inte valde spela med guild medlemer  
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Har du fortfarande kontakt med personer från din Guild efter du sluta spela? 

 

Har du träffat folk i guldet eller setts någon gång?  

 

 

Del 3- lite mer fokus vad personen ifråga tycker om själva Guild funktionen i sig 

 

Hur tycker du Guild systemet har utveckalts under den tiden du spela? 

 

Vilken Guild funktion tycker du har påverkat dig mest? 

 

Vad tycker du de olika funktionerna som Guild banken, Guild achivment och repetition level 

bidrog med? 

 

Finns det något du skulle vilja att de la till i spelet för Guilds? 

 

Hur tror du spelet skulle vara om inte Guilds fanns? 

 

Om jag säger spelande och sociala relationer vad tänker ni på då(ska jag köra på att fråga 

guild direkt istället för spelande men de verkar lite väl styrt)?  

 

 

Del 4 - Avslutande del  

Vad var det som ledde dig att sluta spela spelet? 

 

Hur ser ni liksom på erat framtida spelande? 

 

Något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


