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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelser av hur sociala nätverk byggs och 

upprätthålls genom deltagande i flerspelar digitala spel över internet, så kallade online 

gaming. Detta har gjorts genom att studera spelare inom genren MMO. Studien har 

använt sig av Bourdieus kapital teori för att studera om det sker någon utväxling av 

socialt kapital från online till offline. Den har även sig av Consalvos begrepp gaming 

kapital för att studera om kunskap i spel kan övergå till ett socialt kapital. Empirin har 

samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem informanter.  

Resultatet visar att socialt kapital sällan utväxlas från online till offline. Informanterna 

har skapat breda kontaktnät online men det är endast vid ett tillfälle i studien då det lett 

till ett möte offline. Resultatet visar även att gaming kapital kan övergå till socialt 

kapital. Då det anses som någonting önskvärt inom spelen blir det en resurs som andra 

spelare efterfrågar och kontakt uppsöks.  

Slutsatsen är att vänskap bildas genom online spel men är oftast av svagare band och 

saknar djupare emotionella utbyten. Uppsatsen bidrar med en ökad förståelse av 

skapande och upprätthållande av vänskap och gemenskap genom online spel och en 

ökad förståelse i bryggan mellan online och offline. 
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Inledning 

Internet har blivit en betydelsefull del av vår vardag och påverkar hur människor umgås och 

skapar band till varandra. Redan år 2001 menade Castells att det är en naturlig utveckling då 

mänsklig praktik bygger på kommunikation och internet omvandlar vårt sätt att kommunicera 

(2001: 16). Virtuella gemenskaper ger nya sammanhang åt tankar om den mänskliga 

identiteten. Fler och fler människor lever parallella liv mellan skärmen och verkligheten och 

det är någonting som blivit vår verklighet. Vi kan med internets hjälp lättare hitta personer 

som delar liknande intressen och hitta gemenskaper vilket hjälper oss skapa nya kontakter 

som kan utvidgas till direktkommunikation (2001: 127-130). Den sociala interaktionen via 

internet kan fungera som ett komplement till befintliga sociala relationer och ger även en 

möjlighet att öka öppenheten för andra informationskällor (ibid.). Castells beskriver hur 

internets tillkomst som kommunikationsmedel tagit emot kritik då det anklagats leda till 

social isolering (ibid.). Castells var dock positiv till den teknologiska utvecklings inverkan på 

social relationer som skedde vid milleniumskiftet. En person som var mindre positiv till 

elektronikens påverkan på mänskliga relationer var Putnam. I Bowling Alone: The Collapse 

and Revival of American Community (2000) påstår han att graden av deltagande och tillit i 

samhället har minskat. En del av den försämrade gemenskapen menar han beror på den 

elektroniska underhållningen, framförallt TV, och påstår att TV-tittande minskar tiden för 

vänner och familj att umgås. Putnam använder exemplet att amerikaner, vid tidpunkten boken 

skrevs, bowlar mer än tidigare, dock bowlar färre i grupp. Putnam pekar på att färre 

människor engagerar sig i föreningar och i fackliga och politiska förbund vilket han menar 

försämrar sociala relationer då människor fokuserar mer på sig själva än kollektivet.  

Det går att säga att det finns någon slags konflikt mellan ena sidan som talar för internet som 

kommunikationsmedel och den andra som menar att det skapar social isolering. Williams 

(2007) har studerat området på senare år och kommit fram till att internet kan ha en positiv 

effekt på sociala relationer men att det är beroende på hur det används och i vilken kontext.  

Så som det västerländska samhället ser ut idag med åtskilliga sociala nätverkstjänster som 

exempelvis Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn går det att påstå att det skett någon 

slags utveckling vid skapandet och upprätthållandet av kontakter. För att förstå denna 
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utveckling ämnar denna studie att undersöka vidare på internets påverkan på sociala 

relationer. Denna studie är intressant ur ett sociologiskt perspektiv då den ämnar att studera 

människors skapande och upprätthållande av vänskap och gemenskap på en specifik arena där 

internet är en viktig faktor, det digitala spelets arena. Studien innehåller termer som är 

hämtade från spelets värld och dessa är oftast tagna ur engelskan och kommer inte att 

översättas då de används av informanterna som ett gemensamt språk.  

En genre av spel som bygger på kontakt via internet är MMO
1
. MMO är två eller tre 

dimensionella spel som spelas över internet där människor skapar sin egna karaktär och spelar 

tillsammans med varandra. De är en utveckling från fantasyspel som spelades med papper, 

penna och tärningar. Under de senaste femton åren har intresset att spela i grupp vuxit så pass 

stort att det nu klassas som en egen sport, kallad E-sport. Sporten har blivit en miljardindustri 

där senaste årets VM-final i spelet League of Legends sågs av 27 miljoner genom tjänsten 

Twitch
2
. Det har även spelats turneringar på Hovet i Stockholm och i Madison Square Garden, 

New York där segrarna tagit hem mångmiljonbelopp. De största prispengarna har delats ut i 

spelet Dota 2 (Vaule Corporation, 2013), fram till oktober hade 210 miljoner kronor delats ut 

under 2015, följt av League of Legends (Riot Games, 2009) med 40 miljoner kronor. Precis 

som i de stora bollsporterna sitter stjärnorna på lukrativa kontrakt med sina lag och sponsorer. 

Detta blir en dröm för många spelare och utövarna blir allt fler. Senaste året kopplade 67 

miljoner människor upp sig varje månad för att spela League of Legends (Philip 2015). 

Eftersom spelets arena växer explosionsartat anser jag det vara ett intressant område att 

undersöka.  

Bourdieu (1986) menar att människor samlar på sig olika kapital under sin livstid och de är 

tillgångar människor använder i sin vardag, ett av dessa kallar han kulturellt kapital. Det 

kulturella kapitalet består av utbildning och kunskap inom kulturella områden så som musik, 

litteratur och konst. Consalvo (2007) har utvecklat Bourdieus kulturella kapital med inriktning 

på spelets arena. Då Bourdieu (1986) talar om hur kapital är utväxlingsbara är det intressant 

att genom hans teoretiska ramverk studera om och i så fall hur kapital kan bytas mellan 

varandra på en specifik arena. Samt titta på om kapital kan växlas från en arena till en annan. 

                                                 

1 Förkortning av Massively multiplayer online games, massiva onlinespel, vilket kan delas in i smalare 

grenar beroende på typ av inriktning i genren. 

2 Webbplats för direktsänd videoströmning med fokus på E-sport.  
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Consalvo (2007) teori är intressant att använda då hennes bidrag till Bourdieus kulturella 

kapital visar möjligheterna att utveckla hans begrepp. Hennes teori är etablerad inom spelets 

värld vilket gör den lämplig i denna studie. Detta har skapat ett intresse att i denna uppsats 

försöka utveckla hennes begrepp, då med en social aspekt.   

Denna uppsats har för avsikt att belysa upplevelser av hur sociala nätverk byggs och 

upprätthålls genom online gaming. Uppsatsens frågeställningar lyder: 

● Sker det någon utväxling av det sociala kapitalet från online till offline? 

● Kan gaming kapital övergå till ett socialt kapital? 

Avgränsningar 

Avgränsningen i denna studie är att se hur vänskap byggs och upprätthålls på en specifik 

arena. Studien tittar endast på spel från en genre då MMO är en virtuell plats där stort antal 

spelare interagerar. Studien tittar dock inte specifikt på ett spel utan på genren i stort då 

förförståelsen om MMO inte var tillräcklig att välja ett specifikt spel. Studien har inte jämfört 

kön utan avgränsat sig till endast manliga informanter. Det har inte heller tagits något 

hänseende till informanternas klasstillhörighet, etnicitet, eller födelsesort. Alla informanter 

har Stockholmsområdet som bostadsort. 

Disposition 

Studiens teoretiska utgångspunkter inleder uppsatsen. Dessa beskriver Bourdieus teori om 

kapitalformer, fält och habitus och Consalvos teori gaming kapital. Teorierna följs av tidigare 

forskning på området. Därefter presenteras metoddelen med en beskrivning hur studien växte 

fram, hur urvalsprocess och tillvägagångssätt skett och de etiska aspekterna. Dessa följs av en 

metoddiskussion. Sedan presenteras studiens resultat och analys som följs av den avslutande 

diskussionsdelen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Bourdieu - Kulturellt kapital 

Bourdieu beskriver samhället som det sociala rummet, hur samhället är uppdelat i olika 

positioner och relationen mellan dessa skapar dimensioner mellan klasser och grupper. (1999: 

17). Inom det sociala rummets finns det olika fält med regler och normer hur en person ska 

agera korrekt inom en viss position. Fält är alltså där människor samlas genom ett gemensamt 

intresse (1999: 45-46). Inom fält är olika kapitalformer en slags tillgångar som människor 

ärver eller förvärvar och dessa placerar in människor i en slags hierarki i det sociala rummet. 

Bourdieu menar att mängden kapital påverkar hur mycket människor har gemensamt med 

varandra. En företagsledare placeras en i en högre position än en okvalificerad arbetare, och 

detta eftersom företagsledaren sitter på högre kapital (1999: 16). Därför väntas 

företagsledaren ha intressen som passar in i det fältet och agera efter rådande normer.  

Bourdieu (1986) beskriver kapitalformerna i fyra olika kategorier. Det ekonomiska kapitalet 

består av materiella ting och pengar. Det sociala kapitalet är en människas möjlighet att ta del 

av resurser inom sitt sociala nätverk. Mängden socialt kapital beror på storleken på nätverket, 

möjligheten att mobilisera och hur mycket kapital som finns tillgängligt inom det. Nätverken 

stärks genom kontinuerliga utbyten av övriga kapital. Det symboliska kapitalet utgörs av 

kunskap som passar i ett specifikt fält där det anses önskvärt. Som beskrevs i inledningen 

består det kulturella kapitalet av utbildning och kunskap inom kulturella områden så som 

musik, litteratur och konst. Det kulturella kapitalet ska ses som ett symboliskt värde, en 

möjlighet att nå högre ekonomiskt kapital genom exempelvis en högre utbildning. Bourdieu 

(1986) delar in kulturellt kapital i tre underkategorier: Förkroppsligat kapital är kunskap som 

förvärvats genom att delta i ett visst fält över en längre tid och blir en del av en persons 

identitet, likt begreppet habitus. Habitus tillägnas genom de sociala miljöer en person lever 

sitt liv i och de erfarenheter som påverkar personens sätt att agera och förhålla sig. Genom 

socialiseringen bildar sig personen en uppfattningen om sin värld och agerar oftast utan att 

reflektera då handlingen upplevs naturlig. Objektifierat kapital är kulturella föremål som 

personen äger och går att byta mot ekonomiskt kapital, exempelvis målningar, skrifter och 

instrument. Det är även att ha kunskap om hur föremålen ska användas eller besitta kunskap 
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om konsten. Institutionaliserat kapital är akademiska meriter och kan visa upp det med något 

bevis, ett betyg eller diplom som ett erkännande av kunskap (Bourdieu, 1986). 

Consalvo - Gaming kapital 

Consalvo (2007) har utvecklat Bourdieus teori om kulturellt kapital med sitt egna begrepp, 

gaming kapital. Där Bourdieu menar att kapitalet är av vikt för att markera maktförhållanden 

och någonting som vanligtvis ärvs ner från familjen och blir som en självklarhet är Consalvo 

mer inriktad på hur spelare själva går in i fältet och skapar sitt kapital. Med gaming kapital 

menar Consalvo den kunskap som går att skaffa inom spelets fält och hon har studerat olika 

sätt att söka denna kunskap. Gaming kapital förvärvas på fler sätt än att endast vara tekniskt 

duktig i själva spelandet, det är att vara kunnig på området, sitta på information och kunna 

framföra detta på övertygandet sätt (2007: 18). Consalvo (2007) menar att gaming kapital är 

dynamiskt då den “rätta” kunskapen förändras över tid. Spelare som har den “rätta” 

kunskapen samlar kapital och erfarenheter som då ger dem legitimitet att utveckla och 

definiera spelets fält. Därmed påverkar dessa spelare vad som genererar gaming kapital i en 

kommande tid.  

Consalvo använder sig av Genettes (1997) begrepp paratext för att beskriva hur spelarnas 

stora intresse för ett kommande spel kan starta en kommunikation inom fältet. Det kan vara en 

förhandsvisning där spelet visas upp som sedan delas av spelare på bloggar, i spelforum och 

genom E-postlistor. Det går alltså att lära sig om spelet redan innan det nått butikerna. Med 

paratext menas alltså att olika egenskaper kring ett objekt tillsammans skapar en förväntan om 

objektets centrala del och ger det en mening (Genette, 1997: 5-7). Med detta menar Consalvo 

att en signifikant del av gaming kapital finns att förvärva i själva paratexten, kunskapen kring 

spelet i sig (2007: 22). Hon exemplifierar detta genom beskriva hur spelare kan läsa magasin 

för att hitta sällsynta skatter och genom att dela med sig av denna kunskap till andra spelare, 

öka sin trovärdighet inom fältet. En del av att inneha gaming kapital är att kunna visa upp det 

för andra, att veta när spel ska släppas, hur höga olika highscores bör vara och när nästa 

uppdatering släpps är information som är önskvärd att besitta inom fältet (2007: 27-33). 

Tidigare har olika magasin och guider varit en källa för att samla information om spelets fält 

vilket då genererat gaming kapital. Med dagens teknik har möjligheter att finna information 

och dela erfarenheter ökat vilket också ökat möjligheterna att förvärva kapital (2007: 4). Att 

nå en viss nivå eller kunskap i paratexten förväntas komma genom erfarenheter, engagemang 
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och samarbete (2007: 164). Blir en spelare avslöjad att ha fuskat sig till en högre nivå riskerar 

all legitimitet i spelarens gaming kapital försvinna (2007: 97). Ett sätt att effektivt förvärva 

kapital är genom samarbete. Spelare kan hjälpas åt genom att dela information, hjälpa till vid 

uppdrag och med vägledning vilket gör genren till en plats där samarbete premieras (2007: 

165).  

Consalvos komplettering till Bourdies kulturella kapital sträcker sig dock inte längre än just 

gaming kapitalet. Consalvo menar att begreppet är ett bra verktyg för att öka förståelsen hur 

individer interagerar med varandra genom spel, hon tittar dock inte på om eller hur gaming 

kapital kan främja sociala relationer (2007: 4). Denna studie har som mål att göra just detta, 

kompletta Consalvos begrepp med en social aspekt inom spelets fält. Genom Bourdieus teori 

om hur kontinuerliga utbyten mellan de olika kapitalen stärker nätverk och med Consalvos 

bidrag till det kulturella kapitalet anser jag det finnas stöd för studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning om sociala relationer och kapital finns det gott om 

studier som undersökt detta. Putnam (2000), som beskrevs ogilla sociala relationers 

utveckling, delar in socialt kapital i två olika typer. Den ena typen kallar han bonding vilket 

fritt kan översättas till att hålla ihop och representeras av närstående kontakter  såsom familj 

och nära vänner. Detta kapital är mer koncentrerat, ofta i nätverk där ett mindre antal personer 

inkluderas men banden är starka. Inom bonding är chansen större för känslomässigt och 

materiellt stöd. Den andra typen kallar han för bridging vilket fritt kan översättas till att 

överbrygga och är nätverk med svagare band men där fler vanligtvis ingår. Med fler personer 

i ett nätverk är möjligheten för spridning av information större. Granovetters (1973) studie 

visar exempelvis hur svagare band visade sig vara bättre vid arbetssökning då möjligheterna 

till information var fler. Williams (2006) har använt Putnams teori för att applicera ett online 

– offline perspektiv på de två typerna. Han menar att socialt kapital som förvärvats online är 

mer flytande då banden inte är lika starka. Kostnaderna att anskaffa kapitalet är lägre online 

än offline men det är även en större risk att det upphör. I spelen kan personer komma och gå 

vilket ger kortare och mer flyktigare bekantskaper.  I en senare studie har Williams (2007) 

studerat vidare på området och menar att socialt kapital förvärvat genom internet oftast är av 

bridging karaktär. Han anser att internet visserligen erbjuder förbindelser mellan nätverk 
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online och offline men att det saknar djupare emotionella band, förbindelser som är vanligare 

att finna mellan två nätverk offline. Vänskapens styrka grundar sig i socialt kapital samlat 

offline och inte online enligt Williams.  

Shen och Williams (2011) menar att internetanvändning inte går att klassificera som 

någonting givet positivt eller negativt på sociala nätverk utan måste studeras i vilket syfte det 

används. Påverkan är även individuell och baserad på kontext. Det har riktats kritik mot 

internetanvändning menat att det tar tid från andra sociala aktiviteter men borde egentligen ses 

som ytterligare en kanal för social interaktion. Det ska ses som ett komplement och att den 

ena kanalen inte ska utesluta den andra (Shen och Williams, 2011). Castells (2001) bok är 

visserligen femton år gammal men han visar hur internet redan då påverkade sociala 

relationer, hur internet hjälpt människor finna andra med liknande intressen och varit ett 

hjälpmedel för människor att hålla kontakten. Castells ser nätet som ett komplement och inte 

ett alternativ till ansikte till ansikte-relationer. Genom internet har MMO spel blivit en ny 

mötesplats som likt pubar och caféer bidrar med möjligheter för social interaktion och 

skapande av relationer utanför hemmet och arbetet. Steinkuehler och Williams (2006) menar 

att människor spelar MMO av flera anledningar. Det kan exempelvis ge en känsla av att 

åstadkomma någonting, förflytta sig till en imaginär värld, socialisera med andra, att känna 

sig som en del i en grupp eller för själva tävlingsmomentet. Spelarna har heller inga krav på 

sig hur länge de behöver spela utan har möjlighet att komma och gå utan att be om tillåtelse 

(ibid.). Studier har visat liknande psykologiska upplevelser från tävlingsmomentet i MMO 

spel som i fysiska sporter som exempelvis friidrott (Bryce och Rutter, 2001). Lagarbete, delad 

närvaro och gemenskap är begrepp som är vanliga när spelare samlas för att spela i grupp 

(ibid.).  

Shen och Williams (2011) påstår att populärpressen ofta associerar MMO spelande med 

negativa sociala konsekvenser trots att det finns studier (se Cole och Griffiths, 2007) som 

visar att spelen till hög grad är sociala miljöer där spelare interagerar och skapar meningsfulla 

relationer. Eklund och Ask (2013) anser att stereotypen om spel och spelare som socialt 

inkompetenta är avslöjad som felaktig. De påstår att online spel istället är en arena som 

främjar social interaktion med skapande och bibehållande av vänskap (ibid.). Social 

interaktion är en viktig del för vad som lockar till sig spelare. Denna interaktion är nödvändig  

för kommunikation i och omkring spelet och för skapandet av guilds
3
. Genom spelen kan 

                                                 

3 Grupper skapade för att spela tillsammans, ofta baserade på gemensamma mål och intressen. 



8 

 

människor kontakta varandra genom vänlistor, samarbeta mot andra fiender eller spelare och 

genom denna upplevelse skapa band mellan varandra. En grundläggande del i spelandet är 

kommunikationen mellan spelarna vilket också främjar relationen mellan dem. Inom guilden 

kan det skapas en känsla av support och värme som kan saknas i den riktiga världen 

(Steinkuehler och Williams, 2006).  

Precis som det finns normer och förväntningar i samhället finns det även i MMO genren. 

Grimes och Feenberg (2009) menar att en anledning till att online spel är tilltalande är deras 

välutvecklade sociala dynamik. Spelens informella regler skiljer sig en aning beroende på 

gren inom MMO genren men eftersom människor möts uppstår det i varje spel skapande och 

förhandlande om sociala normer. Om en person bryter mot dessa normer finns det en risk att 

han eller hon blir utesluten av andra spelare. Det finns även risk att personen blir klassificerad 

som en spelare utan kompetens. Eklund och Ask (2013) menar att spelen är uppbyggda för att 

främja samarbete, detta genom uppdrag där spelare är beroende av varandra. Detta kräver 

dock att spelarna har förtroende för varandra och tillit till den andres kompetens. MMO spel 

kan vara påfrestande på relationer då det är ett givet vinna eller förlora scenario. Det kan sätta 

press på spelarna att prestera då deras insats går att mäta genom statistik och bedömas av 

andra. Spelares inställning till resultat kan skilja sig vilket även det kan påverka relationerna i 

spelet. Vissa spelare har ett större intresse att spela tävlingsinriktat vilken kan skapa konflikt 

med vänskapen till spelare med andra mål. Eklund och Ask (2013) visar i sin studie hur 

spelare som inte kunnat möta de krav av tid som deras guild krävt behövt lämna gruppen. 

Dessa spelare har då sökt upp andra guilds att spela med, vilket visar hur prioriteringar offline 

kan påverka vänskapen online. Spelandet kan alltså mycket väl bli en del av spelarnas vardag.  

Taylor (2006) beskriver hur språket kan vara ett hinder för spelare. Hon har studerat kulturen i 

spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och hur kommunikationen i spelet 

sker. Spelet utgår från engelskan men har spelare över hela Europa och Mellanöstern som 

spelar tillsammans. Normen är att tala engelska och med spelare som inte haft möjlighet att 

lära sig det engelska språket flytande riskerar det att skapa en språkbarriär vilket kan leda till 

exempelvis uteslutning av guilds. Ålder kan även det vara en faktor som leder till uteslutning 

då yngre personer inte förväntas klara av samarbetet. Taylor (2006) beskriver hur en ansökan 

till en guild kan likna en arbetsansökan där frågor om kunskap och erfarenhet är måsten att 

besvara. Spelarna är beroende av varandras kompetens då många spel inom genren är 

uppbygga som en laginsats och därför är det vanligt att spelares kunskaper bedöms av andra. 
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Inom MMO genren investerar spelare en betydande mängd tid i spelen eftersom de är 

uppbyggda av rankingsystem som ofta är baserade på erfarenhetspoäng
4
. Dessa samlas genom 

uppnådda mål i spelet vilket kräver tid för att nå högre nivåer. Spelen är utformade att ge 

belöningar och fördelar vid varje ökad nivå vilket får spelarna att sträva högre. Det är genom 

rankingsystemet som spelarna snabbt kan bedöma hur duktiga andra spelare förväntas vara 

och därför anses det prestigefyllt att ha en högre ranking  (Grimes och Feenberg, 2009).  

För att summera tidigare forskning har det visat sig att sociala nätverk har en möjlighet att 

skapas genom online spel och att nätverken upprätthålls, precis som offline, med normer och 

förväntningar. Kommunikation verkar vara en grundläggande del av MMO fältet vilket talar 

för att socialt kapital och gaming kapital samverkar. Studier har visat att socialt kapital verkar 

gå att dela upp i två typer av styrka i relationsbanden där de verkar svagare men bredare 

online än offline. Det har visat sig att kunskap inom spelets fält är någonting önskvärt vilket 

ökar chanserna att andra vill skapa kontakt för att ta del av denna kunskap. Genom att spelare 

bedömer varandras kunskap och skapar grupper efter detta tyder detta på att det är någonting 

som påverkar skapande och upprätthållande av relationer. Val offline har visat sig påverkat 

relationer online. Det som saknas i den litteratur som lästs för studiens tidigare forskning är en 

djupare beskrivning hur livet i den virtuella världen är sammankopplad med livet i 

”verkligheten” och vad konkret som kan tas med från ena världen till den andra. Detta är ett 

av målen med studien, att kunna bidra med ökad förståelse av bryggan mellan världarna.  

Metod och data  

Studiens forskningsstrategi har varit en kombination av induktion och deduktion, vilket ibland 

kallas abduktion (Svensson, 2015: 219). Bourdieus teorier om kapital och fält övergick till 

Consalvos teori om gaming kapital som undersöktes genom kvalitativa forskningsintervjuer. 

Genom dessa intervjuer har de tidigare teorierna kunnat kompletterats med en social aspekt på 

gaming kapital. Teori och empiri har alltså växelspelat för att resultera i att utveckla tidigare 

teorier. Kvalitativa forskningsintervjuer använts som metod då intervjuer strävar efter att 

förstå informanternas egna livsvärldar och deras mening till de undersökta fenomenen (Kvale 

                                                 

4 Inom fältet kallat XP eller Exp efter Experience Points. 
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& Brinkmann, 2009: 39-40). Innan intervjuerna genomfördes lästes tidigare forskning om spel 

och vänskap in för att öka kvaliteten i intervjuguiden. Ett informationsbrev skrevs innan 

insamlingen av data startade. I detta brev beskrevs studiens allmänna syfte, instruktioner, 

kontaktuppgifter och etiska rättigheter. Som belöning för deltagandet erbjöds biobiljetter eller 

presentkort på spelhallen. Informationsbrevet gjordes i syfte för att ge studien ett seriöst 

intryck och öka chansen att få informanter. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 

intervjuer där informanterna fick svara fritt och utveckla sina svar efter olika teman, detta för 

att komma åt deras upplevelser och inte begränsa dem (Bryman, 2011: 415). En intervjumall 

(se Bilaga) skapades i syfte att täcka fyra olika teman; Spelandet, vänskapen, 

bonding/bridging och kopplingen mellan online och offline. Frågorna för bonding/bridging 

hämtades ur en färdig mall (Williams, 2006). I varje tema fanns frågor kring informanternas 

upplevelse hur dessa teman påverkat deras livsvärld. Den första frågan för spelandet och 

vänskapen var öppna för att få informanterna att komma igång att prata om området. En 

öppen fråga om spelandet fick inleda alla intervjuer, detta för att få informanterna att börja 

prata om sitt intresse. Intervjuerna avslutades med att fråga om informanternas ålder och även 

om de hade någonting mer att tillägga.  

Urvalsprocess 

De ramar som informanterna skulle sökas inom sattes tidigt och grundades i förförståelsen 

vilka som spelar mest och i vilken ålder dessa spelare kunde tänkas vara. Det föreföll rimligt 

att män var gruppen som skulle studeras då dessa troligtvis skulle vara lättare att hitta än 

kvinnor. Studier för första kvartalet 2014 visar att 42 % männen i åldrarna 25-34 har använt 

internet för att spela online spel jämfört med 18 % av kvinnorna i samma ålder (SCB 2014). 

Av den etiska aspekten behövde informanterna vara över arton år. Målet var att hitta personer 

mellan tjugo och trettiofyra, i det åldersspann där nästan hälften av männen spelat online spel 

föregående år (SCB 2014). Informanterna valdes genom att göra ett tvåstegsurval, vilket 

innebär att först välja en organisation eller företag för att sedan välja informanter (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015: 40). Först valdes lokal ut genom förförståelse var spelare 

rimligtvis uppehåller. Lokalen som valdes var en spelhall i Stockholms innerstad. Väl på plats 

informerades personalen om studiens syfte och frågades om tillåtelse att söka informanter. 

Med personalens godkännande valdes personer ut efter egenskaper som till synes passade in 

på studiens urvalsgrupp. Personerna frågades utanför lokalen där de fick ta del av 

informationsbrevet och det försäkrades att deras ålder var över arton. Fyra personer tackade ja 
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till intervjuer vilket inte kändes tillräckligt. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 42) 

är sex till åtta personer ett antal som ger en relativt hög säkerhet att materialet blir oberoende 

av enskilda personers uppfattningar. Därför söktes fler personer genom snöbollsurval, vilket 

innebär att en kontaktperson utnyttjar sitt sociala nätverk för att förmedla fler personer 

(Bryman, 2011: 196). Genom detta urval tillkom en person. Informanterna bestod av: Allan, 

25 år. Björn, 34 år. Carl, 23 år. David, 21 år och Emil, 24 år
5
, alla uppvuxna i Stockholms län. 

Bortfallet i urvalsprocessen blev personer som redan satt och spelade, detta eftersom det 

kändes fel att störa dessa i ett pågående spel. Det blev även ett stort bortfall på personer som 

utan tvekan var omyndiga. Även kvinnliga spelare valdes bort. 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes i november 2015, samtliga enskilt på olika platser i Stockholm. 

Den första intervjun gjordes med Allan och skedde i ett ostört rum på hans arbetsplats på 

Södermalm. Den andra intervjun skedde med Björn på ett avskilt café i en söderförort. Den 

tredje intervjun gjordes med Carl på ett bibliotek i city. Den fjärde intervjun var med David i 

hans arbetsrum på Kungsholmen. Den sista intervjun gjordes med Emil på ett bibliotek i en 

söderförort. Intervjuerna följde intervjumallen men det hände att följdfrågor ställdes när 

informanterna kom in på något intressant ämne. Inspelningen gjordes med en röstinspelare
6
, 

som testades innan varje tillfälle, och stöddes med anteckningar. Samtliga intervjuer pågick 

mellan fyrtio och sextio minuter. 

Transkribering och analys 

Transkriberingen gjordes på en stationär dator med hjälp av Express Scribe
7
 och Microsoft 

Word. Efter avslutad transkribering skrevs materialet ut för att läsas igenom ett flertal gånger 

för att skapa ett helhetsintryck. När materialet hade transkriberats så kunde 

kodningsprocessen påbörjas vilket gjordes personligen av skribenten. Utskriften lästes rad för 

rad och med hjälp av tuschpennor markerades likheter och skillnader mellan informanterna 

samt att anteckningar skrevs i marginalen. En Word-fil skapades från intervjuguiden där svar 

                                                 

5 Alla namn är fingerade av skribenten 

6 Olympus VN-7800 

7 Transkriberingsmjukvara för PC och Mac 
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från alla informanterna sammanfattades under varje fråga. Sidnummer lades in för att lättare 

hitta i materialet. På detta sätt var det lätt att få en övergripande bild vad de svarat och se 

skillnader och likheter. Genom denna process kunde materialet sorteras i de teman som 

skapats, detta för att undvika oordning. När sorteringen hade gjorts reducerades materialet till 

det som endast rörde syftet (Rennstam och Wästerfors, 2015: 224-228). För att presentera  

empiriska exempel som kunde besvara syftet och frågeställningarna skapades tre olika 

rubriker. Rubriken socialt kapital skapades för att redovisa informanternas upplevelse hur 

sociala nätverk skapas online och påverkar dito offline. Kulturell kapital skapades för att 

belysa informanternas upplevelse av deras spelande, vad det betyder för dem och hur deras 

kunskap förvärvats. Den sista rubriken skapades för att redovisa informanternas upplevelse 

om gaming kapital kan  övergå till socialt kapital och utväxling av socialt kapital mellan 

online och offline. Analysen har utgått från Bourdieus och Consalvos teorier för att tolka 

intervjuerna (Rienecker och Stray Jørgensen, 2008: 185). Målet med studien har varit att testa 

och vidareutveckla Consalvos teori och genom att föra in den sociala aspekten i spelets fält 

har självständighet försökts att skapas. Tillsammans med den reducerade empirin och de 

tidigare teorierna har resultat uppstått för att kunna argumentera att denna studie bidragit till 

forskning på området.  

Etiska aspekter 

Studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I enlighet med informationskravet har 

informanterna tagit del av undersökningens syfte och underrättats om att studien är frivillig 

med möjligheten att avbryta intervjun eller dra tillbaka sitt deltagande när som helst. 

Informanterna har haft rätt att själva bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet. 

Inga uppgifter har använts utanför studiens syfte, detta enligt nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet har följts genom att alla namn är fingerade, spelhallen är anonym och 

information om informanternas arbeten har utelämnats, anonymiteten har försäkrats 

(Vetenskapsrådet, 2009). Dessa krav förmedlades dels genom informationsbrevet som gavs ut 

när kontakten uppstod men även muntligt innan intervjun startade. Innan intervjuerna 

genomfördes försäkrades att alla informanter var myndiga genom id-kort, något som frågades 

om medgivande. Informanterna fick välja plats, tid och datum utifrån deras preferenser, dock 

med önskemål om en tyst miljö. Överenskommelse gjordes att uppsatsen delas till samtliga 

informanter när den publicerats.  
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Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod gjordes för att de teman som undersöktes ansågs vara väldigt svåra 

att definiera och mäta samt ett stort intresse att studera informanternas livsvärldar på ett 

djupare plan. Med en kvalitativ metod saknar studien kvantifierbar data vilket sänker 

generaliserbarheten. Generaliserbarhet är någonting som brukar lyftas fram som en svaghet 

för kvalitativ metod och därför måste man vara försiktig med att tala om att överföra 

resultaten på andra studier (Svensson och Ahrne, 2015: 27). Man måste också vara försiktig 

att överföra resultaten på andra personer, till exempel är det möjligt att sociala nätverk byggs 

och upprätthålls på andra sätt i mindre städer. Denna studie har inte jämförts med någon 

liknande vilket skulle kunna gjorts för att stärka generaliserbarheten. Ett problem som kan 

uppstå vid kvalitativa studier är forskarens egenskaper påverkar informanterna vilket gör 

studien oerhört svår att replikera i samma kvalitet som en kvantitativ studie (Bryman, 2011: 

369). Det är möjligt att kontakten som uppstod i denna studien inte blir den samma med en 

annan forskare vid ett senare tillfälle vilket skulle kunna påverka datan.  

Representativiteten kan anses vara låg då endast fem personer deltog, studien hade kunnat 

haft något fler informanter för att öka representativiteten (Bryman, 2011: 365). Som ensam 

skribent till denna uppsats ansågs dock fem intervjuer vara tillräckligt då kvalitativa 

insamlingsmetoder tar lång tid samtidigt som en relativt god mättnad uppstod. Vid den fjärde 

och femte intervjun kunde flera av svaren kännas igen från tidigare intervjuer vilket styrker att 

mättnaden var relativt god. Representativiteten går även ner en aning eftersom en av de fem 

informanterna valdes genom snöbollsurval vilket betyder att två av informanterna har haft en 

tidigare kontakt med varandra. Vid förfrågan om ytterligare informanter påpekades vikten av 

att endast beskriva studiens allmänna syfte, detta för att försöka minska påverkan av 

bekvämlighetsurvalet. Det går dock inte att utesluta att mer information har givits vilket kan 

ha påverkat resultatet. Det finns även en risk att urvalet kan varit en aning skevt då de 

informanter som deltog i studien valde att ställa upp. Man kan tänka sig att det är personer 

som har lättare att inleda kontakt med en tidigare obekant person, vilket var en stor del av 

studien syfte.  

MMO-genren har grenar där spelens grundläggande struktur är annorlunda. I denna studie har 

informanterna svarat utifrån det MMO-spel de spelat vanligtvis. Fyra av fem informanter har 

spelat Dota 2 och League of Legends som kommer från en genre inom MMO-spel där spelet 

är uppbyggt att automatiskt fylla ett lag med fem spelare. Detta skiljer sig i uppbyggnaden 
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från spelet ARK: Survival Evolved (Studio Wildcard, 2015) där spelaren själv får välja om 

kontakt med andra på kartan ska göras. Informanten som spelade detta spel hade dock 

preferensen att söka upp andra spelare då detta gynnade honom i hans spelande. Dock var 

detta en risk som kunde eliminerats genom att titta på ett specifikt spel inom MMO- genren 

eller spel med samma grundläggande struktur.  

Som intresserad av forskningsområdet fanns det en tidigare förförståelse och därför var det 

viktigt att hela tiden vara fri från förutfattade meningar och hålla ett öppet perspektiv 

(Bryman, 2011: 368). Denna förförståelse gav dock en viss kunskap om fältet som gjorde det 

lättare att kommunicera med informanterna då de vid flera tillfällen använde termer som har 

sin bakgrund i spelets värld. Tidigare kunskap gav också en fördel för att hitta informanter 

och lättare kunna skapa en inledande kontakt.  

Resultat och analys  

Kulturellt kapital 

Samtliga informanter blev introducerade till dator- eller tv-spel av någon närstående och har 

spelat sedan barndomen. De beskriver det som ett nöje som de vuxit upp med och en hobby 

som finns där än idag. Samtidigt som de utövat andra sporter har spelandet alltid varit en del 

av deras vardag. Informanterna har samlat på sig vad Bourdieu kallade Förkroppsligat kapital 

(1986) genom att spelen varit en del av deras uppväxt och blivit en del av deras identitet. 

Detta indikeras genom att alla fem har en liknande uppfattning vilket som är ”rätt” sätt att 

agera och förhålla sig till när det kommer till online spel. De är exempelvis alla överens om 

att fuska för att skaffa sig ett övertag mot andra i online spel är strängt förbjudet. Deras 

kontakt med MMO genren har skett genom någon vän som tipsat dem där de sedan fastnat för 

liknande egenskaper som går att finna i idrottens värld. De talar exempelvis om spelens 

tävlingsmoment, vikt av taktik, samarbete inom gruppen och möjlighet att gå in i en annan 

värld. För att koppla till Bourdieus fält (1999) kan man tala om att informanterna ser spelets 

fält med liknande egenskaper som idrottens. De har attraherats av att delta tillsammans med 

andra för att nå ett gemensamt mål, att vinna. Som citatet nedan visar: 
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Björn: Taktiken liksom, det är som att spela schack, du blir bemästrad och du bemästrar andra och 

när du väl lyckas och gör det bra, du vinner ju matchen liksom. Det är som att spela en fotbollsmatch 

liksom [...] fast man gör det i hemifrån i sovrummet liksom. 

Inom spelets fält går det definitivt att urskilja hierarkier då spelen är uppbyggda genom dessa 

nivåer eller titlar där spelare har sin karaktär eller profil i rankingsystemet. Informanterna är 

alla eniga att rankingsystemet, oberoende vilket spel det gäller, är det som lockar dem att 

fortsätta spela. Carl och David berättar om hur de vid flertal tillfällen endast spelat vidare för 

att nå till nästa nivå, trots att tröttnat för dagen eller att det helt enkelt inte varit roligt längre. 

Det ses som prestigefyllt att kunna visa upp för andra spelare vilken ranking man har och 

därför kan spelare pusha sig att spela vidare. Det ger stöd att man sitter på kunskap om spelet 

eftersom det inom spelets fält är känt vad som krävs för att nå vissa nivåer. Rankingen blir 

som ett Institutionaliserat kapital men istället för att bevisa sin kunskap genom ett diplom, 

som Bourdieu (1986) talade om, upplever informanterna rankingsystemet som ett bevis på 

kunskap inom fältet, bevis på gaming kapital. Som Carl och David beskriver: 

 

Carl: [...]du kan utvecklas i spelet, gör du det bra i från dig så blir du bättre, du levlar upp och kan 

köpa bättre grejer [...]Eftersom varje match är så viktig för att gå upp i rank så är det viktigt att 

vinna varje match så man blir så tokig när man torskar.  

David: Titlarna är ändå lite därför man spelar. Från början spelar man ju lite för det är kul, man har 

inte riktigt erfarenheten. Men sen blir man ju sugen på att spela riktiga matcher och då blir det kul 

med ranking. Man kan ju se innan matchen vilken rank någon har och då får man oftast en 

förväntning av vad den motståndaren kommer vara för spelare. [...] Man vill ju upp så mycket som 

möjligt. 

De är alla överens att en grundläggande egenskap för att klättra i ranking är hur väl spelaren 

kan samarbeta med andra. Precis som i lagidrotten menar informanterna att varje spelare 

måste bidra till gruppen. Eftersom Dota 2 och League of Legends är uppbyggda för att främja 

lagarbete så är detta en grundläggande del i att öka sin ranking. Precis som Consalvo (2007) 

beskriver hur gaming kapital förvärvas i mer än att bara vara en tekniskt duktig spelare stödjer 

informanterna detta. Vid frågan vad som krävs för att få hög ranking var de överens om att 

kunna lyfta andra spelares förmågor är ett bevis att en spelare är duktig. Det kan exempelvis 

ske genom att ge råd när beslut ska tas, vilka vägar som ska väljas eller när laget ska anfalla 

eller falla tillbaka. Detta grundar sig i erfarenhet av spelet och goda ledaregenskaper. Genom 

att höja andra spelare ökar chansen att laget vinner som i slutändan gynnar spelaren själv då 



16 

 

erfarenhetspoäng delas ut som en laginsats. David beskriver vad han anser är en duktig 

spelare: 

 

David: [...]det som jag tycker representerar en skillad spelare är det att man kan lyfta ett lag som 

inte är lika bra [...] mycket erfarenhet, kunskap om spelet och även duktig på att förmedla 

informationen inom laget, så att laget samkoordinerar på ett bra sätt. 

För att samarbetet ska fungera krävs det att spelarna kan spelets termer. Informanterna menar 

att det är av yttersta vikt att kommunikationen fungerar vilket den inte gör om en spelare inte 

förstår kortkommandon eller signaler i spelet. Björn beskriver hur en sådan spelare försämrar 

laget och gör det svårt att vinna då hela laget behöver vara synkroniserat för att fungera som 

bäst. Carl jämför det med ett idrottslag där spelare som inte förstår varandra gör en sämre 

laginsats. Han redogör hur en spelare i ett lag dödat flest motståndare men gått sin egna väg 

under matchen vilket har resulterat i att laget ändå förlorat matchen och hela laget förlorat 

erfarenhetspoäng. Om personen går sin egna väg finns det risk att vänskapen avslutas. Lika 

lätt som den går att inledas går den att avslutas. Det visar vad Grimes och Feenberg (2009) 

påstår hur en spelare kan väljas bort om han eller hon inte följer förväntningarna i laget.  

Emil beskriver hur han hade en period då han tröttnade på att spela just på grund av spelare 

som inte kunde kommunicera. Ytterligare en faktor som är central för att samarbetet ska 

fungera är att personen måste bemästra spelets strategi. Med detta menar informanterna att ha 

kunskap om styrkor och svagheter i de roller som går att anta. Om en spelare inte förstår sin 

roll i laget kan den mycket väl bli utesluten att spela matcher som ger erfarenhetspoäng. Det 

visar sig återigen att det inte räcker med att vara en tekniskt duktig spelare i MMO spel. Som 

citatet nedan visar: 

 

Björn: Det finns ett rankingssystem, man kan bedöma varandra inom laget och ger man en i laget 

dålig bedömning finns det en risk att han inte får spela rankade matcher senare, han får spela 

[orankade] skamvrånmatcher [...]Varför ska man spela med en snubbe som inte kan spela sin gubbe, 

det förlorar vi andra på! För varje vinst är viktig. 

Det visade sig också vara av vikt för gaming kapital vad spelare ägde virtuellt. Allan spelade 

ARK: Survival Evolved för det mesta och menade att det gick att se på andra spelares 

utrustning för att bedöma om han eller hon förväntades var duktig. Detta går att koppla till 

Bourdieus (1986) Objektifierat kapital då det är föremål en person äger i spelet som ger en 

förväntad kunskap.  
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Allan: Har någon skydd som är gjorda på svåråtkomligt material så vet man direkt att det här är en 

skillad spelare. Man ser ofta på vapnet de har också. En person med ett stort vapen kan ju ha dödat 

någon och tagit det men då måste de antigen vara grymma för de lyckades döda den personen med 

ett sånt bra vapen eller så har de den leveln att de kan tillverka det själva. 

Detta skiljer sig en aning från de övriga informanterna som spelade Dota 2 och League of 

Legends där alla börjar varje match med samma utrustning och matcherna endast är cirka 

fyrtio minuter långa. 

Samtliga informanter har samlat på sig kunskap om spelen genom att använda Youtube
8
 där 

de studerat hur andra spelat i syfte att bli bättre själva. De har även använt hemsidor där de 

läst på forum om uppdateringar som skett. Detta visar på hur spelare kan sitta på den ”rätta” 

kunskapen då det finns ett intresse av andra att följa deras råd. Informanterna anser det är 

viktigt att hålla sig uppdaterade till det ”senaste”. Detta trots att alla utom Björn har minskat 

sitt spelande senaste året har samtliga fortfarande ett intresse att följa spelens utveckling. 

Anledningen till detta är dels att det är underhållande men även att de inte vill hamna efter 

kunskapsmässigt när de väl börjar spela igen. Det går att koppla till vad Consalvo (2007) talar 

om vikten av att ha kunskap om spelens paratext. Genom att ta in information om spelen har 

informanterna kunnat öka sin kunskap vilket givit de större möjligheter att besegra 

motståndare och höja sin ranking och därmed öka sitt gaming kapital.  

För att summera hur informanterna upplever att gaming kapital samlas så är den högsta 

prioriteringen att öka i ranking eftersom det ses som prestigefyllt. Ett måste är då att behärska 

spelets strategi och att kunna kommunicera väl med sina lagkamrater.  

Socialt kapital 

I tidigare underrubriken betonas hur viktigt samarbete och kommunikation är för framgång i 

online gaming. Dels är det en nödvändighet för att nå framgång i spelet men de anser allihop 

att spelen blir mer underhållande om upplevelsen delas med fler. Informanterna beskriver hur 

spelet blir till en gemensam plats för människor med liknande intressen vilket ger möjligheter 

till sociala nätverk. Det ger informanterna en chans att finna människor som delar deras 

intresse som kanske inte finns i deras sociala nätverk offline. De menar att det är genom 

                                                 

8 Webbplats med videoklipp. 
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samarbete som de sociala nätverken byggs och det är någonting samtliga informanter söker 

när de spelar. Det går att koppla till vad Castells (2001) menar att internet skulle komma att 

bli, en ny mötesplats för människor med gemensamma intressen. Det blir som Shen och 

Williams (2011) beskriver, ytterligare en kanal för social interaktion. Den inledande 

kontakten sker oftast genom att båda spelarna bekräftar varandras kompetens, deras gaming 

kapital, och att båda har goda intentioner för samarbete. Finns båda de delarna finns en grund 

att bygga en relation. Det finns chattfunktioner inom spelen där den inledande kontakten ofta 

tas. Där kan spelarna fråga om det finns intresse att spela tillsammans och finns det lägger de 

till varandra som vänner på Steam
9
 vilket stämmer överens med Steinkuehler och Williams 

(2006) beskrivning hur kontakter knyts. Samtliga informanter har ett nätverk online med 

spelare som de har och fortfarande spelar med. Emil beskriver detta: 

 

Emil: Om någon är duktig kan man lägga till någon som vän, man lägger till dem genom Steam. 

Man tänker shit han var ju duktig, jag lägger till honom som en vän. Om han tycker jag var duktig 

accepterar han vänskapen. Ser man de är online kan man chatta och sen fråga om han vill lira ett 

spel. Sen blir det liksom att känner du en känner han oftast någon och sen blir man vänner med dem, 

det är som att lära känna folk i verkliga livet. 

När det kommer till den sociala aspekten av spelandet jämför informanterna med idrotter de 

spelat, hur relationer upprätthålls genom att spelarna strävar åt samma håll. De har ett 

gemensamt mål och vet att de når dit genom lagarbete. Det skapas en slags vi mot dem känsla 

som både Allan och David nämner. När detta sker stärks relationerna inom nätverket. Banden 

stärks genom att spelarna ger varandra bekräftelse och genom gemensam framgång i spelet. 

Ett hjälpmedel för att upprätthålla kontakten är genom Skype
10

 vilket gör det lättare för 

spelarna att kommunicera. Detta stödjer Eklund och Asks (2013) uppfattning att stereotypen 

om spel och spelare som socialt odugliga är felaktig.  

 

David: [...] om man får en kommentar från en lagmedlem att man har gjort ett bra jobb blir det 

självklart en extra boost, ett tack för hjälpen är värt mycket. Det blir en bekräftelse som gör att man 

blir lite mer taggad, ett ”good job” är alltid roligt att höra. Att gå och hjälpa någon som sitter i nöd 

och sedan få ett tack är en riktigt härlig känsla. 

Allan: Det blir nästan som i ett lag, som lagsport. Eftersom man ofta spelar i olika tidszoner eller 

har andra "måsten" i livet som kallar så kan man inte alltid spela samtidigt. Då kan man lita på sin 

                                                 

9 System för att distribuera datorspel digital, inom systemet finns även chattfunktioner och kontaktlistor. 

10 Företag verksamt genom överföring av röst- och videosamtal via IP-telefoni. 
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vän i spelet att hålla fortet och tillsammans skydda varandra mot fiender som försöker raida. Utan 

varandra är man ett lätt byte för andra så tillsammans skyddar man varandra [...] man har ju liksom 

byggt upp ett förtroende för varandra och man vet att den andre är nice och skillad så man spelar 

gärna med den personen igen. 

Online gaming kan stärka och upprätthålla redan etablerade relationer, vänskaper som startats 

offline. Alla informanter utom Allan har ingått i guilds och dessa har skapats med tidigare 

vänner eftersom de då kunde känna förtroende för varandras hängivenhet och kunskap. Då 

sattes rollerna redan från start och spelarna visste sin roll i laget. Nätverken grundar sig på att 

normer och förväntningar. Eftersom nätverken grundar sig på att spelare hjälper varandra är 

detta normen som finns. Det finns en förväntan att den personen man har i sitt nätverk ska 

göra sitt bästa för att hjälpa laget eller gruppen. Som citatet nedan visar: 

 

Carl: När vi skapade laget så satte vi ändå upp regler, att jag spelade alltid en viss position i laget, 

en annan spelade alltid en annan position. Direkt när laget skapades så valdes en ledare och andra 

roller till alla som var med i laget. Jag kunde inte komma en dag och säga att jag ville spela en 

annan roll, det var redan bestämt. I laget var alla tvungna att ta sina positioner för det gynnade laget 

bäst. Man är aldrig större än klubben. 

En faktor som beskrivs som ett hot mot bygget och upprätthållandet av nätverken är 

stämningen i framförallt League of Legends blivit. Carl och David som främst spelar detta 

spel menar båda två att atmosfären blivit besvärlig på senare tid. De upplever att alldeles för 

många spelare har dålig attityd och endast spelar för att förstöra. Detta menar Carl grundar sig 

i en avundsjuka då allt fler spelare börjat tjäna pengar på sitt spelande. När spelare inte har 

den kunskap som krävs vänds den ilskan mot andra spelare. David har känt mindre intresse att 

spela på senare tid vilket till viss del berott på stämningen i spelet.  

 

David: Risken finns dock att du springer på riktiga idioter som bara gnäller och då blir stämningen 

dålig och det är riktigt tråkigt. Skulle jag gå in och spela nu, lite ringrostig, så är jag övertygad att 

det skulle komma någon som skulle hata på mig bara för jag inte gör alla rätt. 

För att summera hur informanterna upplever att sociala nätverk byggs och upprätthålls är 

gaming kapital och en vilja att samarbete det som skapar den inledande kontakten. Kontakten 

stärks genom att normer och förväntningar hålls och kan även stärkas genom lovord. Om 

normer och förväntningar bryts är det stor sannolikhet att även kontakten bryts.  
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Utväxling och övergång av kapital 

Denna underrubrik startar med att redovisa informanternas upplevelse om och då hur gaming 

kapital kan övergå till socialt kapital. Det har visat sig att spelarna värdesätter andra spelare 

som är duktiga. Det är på detta sätt som kontakter inleds eftersom spelarna ofta är beroende av 

varandra för att lyckas. De är alla överens om att en spelare som anses vara duktig, det vill 

säga har en hög ranking, har större möjligheter att bli kontaktad av andra. Den personen har 

bevisat för andra att han eller hon är en tillgång och blir då eftertraktad. På samma sätt gäller 

om personen som finns i nätverket inte hade det gaming kapital som förväntades, då finns risk 

att vänskapen avslutas. Emil och Björn beskriver vikten av gaming kapitalet är för vänskapen: 

 

Emil: [...] om en person tycker att jag inte presterar så kommer han med stor sannolikhet inte vilja 

spela ihop igen och vänskapen försvinner. Jag har aldrig hört att någon sagt att trots att någon är 

dålig men så skön att man ändå spelar vidare.  

Björn: Är det en spelare som är duktig vet man han alltid kommer fylla sin roll liksom, spela duktigt. 

Visst han kan ha dåliga dagar men en bra spelare är alltid en bra spelare. Det är roligt att spela med 

folk man spelat med förut, just för att man vet att de är duktiga, man gillar deras spelstil och så 

vidare. 

Som Taylor (2006) beskriver kan språkbarriärer påverka om någon relation byggs. Genom att 

inte tala engelska blir samarbetet komplicerat vilket är ofta är avgörande om någon kontakt 

ska uppstå. Att inte kunna tala det språk som är normen kan ses som en brist av gaming 

kapital eftersom att kunna kommunicera inom fältet ses som en viktig faktor för att vara en 

bra spelare. Detta kan dels bero på spelarens ursprung men även ålder och mognad. Detta är 

någonting Carl har fått erfara: 

 

Carl: [...] det finns ingenting värre i spelet än när man loggar in och hamnar i ett lag med några som 

skriver på ett annat språk och vägrar att kommunicera. [...]alltså de som är typ över tjugo som 

försöker kommunicera medan dom som kanske är femton skiter i liksom. Det är väldigt många unga i 

det här communityt som spelar och det är alldeles för komplicerat att spela. Det pratas allt för det 

mesta engelska så förstår de ändå inte vad man säger och då brister även kommunikationen där. 

Carl berättar hur hans guild saknade en roll i sitt lag, en roll ingen av hans offline vänner var 

intresserade utav. Det slutade med att de gick online och letade efter en person som var duktig 

i den specifika rollen. En person hittades och tillfrågades om intresse att ingå i guilden vilket 

ledde till att personen numera är en av Carls vänner. Detta stödjer hur Taylor (2006) 

beskrivning hur spelare eftersöks likt en arbetsansökan och visar hur viktigt grupper anser det 
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vara att få in rätt person. Det visar även hur en person med gaming kapital kan få en möjlighet 

att bygga sitt sociala nätverk.  

Strävan efter att nå högre gaming kapital kan dock vara problematisk. För några av 

informanterna har spelandet upplevts nästan som ett beroende där skyldigheter offline kunde 

väljas bort till förmån för spelandet. Som Grimes och Feenberg (2009) beskriver hur spelen 

ger belöningar och fördelar vid varje ökad nivå visar både Carl och David exempel på hur 

strävan att nå högre kan påverka livet offline. Carl kunde exempelvis gå tidigare från jobbet 

för suget att spela var så pass stort, suget att öka sin ranking. David menar att han tidigare 

kunde bygga hela sin vardag kring spelandet så som att neka arbetstillfällen för att prioritera 

spelandet. Björn berättar hur han vid flertalet tillfällen tagit till vita lögner för vänner offline 

för att istället spela online. Han menar att det visserligen inte påverkat hans social nätverk 

utanför spelet men att det i efterhand känts som en konstig prioritering. Suget efter att höja sin 

nivå i spelet har varit av större intresse än att möta vänner på stan. David beskriver känslan av 

bekräftelsen från andra i spelet: 

 

David: Man spelar för att höja sin ranking för om man höjer rankingen får man credd [...] Det var 

riktigt credd att kunna visa att man var platinum innan någon annan var det för jag visste att andra 

såg upp till mig då, då satt man och log på andra sidan skärmen. 

När det kommer till informanternas upplevelse hur utväxlingen av socialt kapital sker mellan 

online och offline visar resultatet att det är sällan en vänskap som byggts genom spelen 

utvecklar sig till en vänskap utanför. Den kretsar kring spelen och inom fältet pratar 

informanterna med stor entusiasm om tips, råd och minnen. Vänskapen kan ge en känsla av 

att deltaga i någonting gemensamt eftersom de spelar i lag men den gemenskapen börjar och 

slutar med spelet. Informanterna räknar sällan med att en vänskap som skapas i spelen ska 

utvecklas utöver det. Även om de värdesätter sina relationer online så ses de endast som ytliga 

kontakter som enkelt kan ges upp. Inom spelets fält är kontakterna av värde då deras vänskap 

är knutna till gaming kapital, utanför detta fält finns dock ingen grund att bygga vidare på 

vänskapen. Det stämmer överens med hur Williams (2006) påstår att relationer som skapas 

online är av bridging karaktär. De sociala nätverken online är mer flytande då informanterna 

inte värdesätter dem på samma sätt som offline och de inte är främlingar till att säga upp 

kontakter utan att tveka. Som Björn och Allan beskriver: 
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Björn: Offline vänner är vänner jag känt tidigare och de är vänner oavsett. Medan vänner som man 

lär känna online, blir man lack på dom är det bara att kasta liksom. 

Allan: Det är ändå inte riktigt samma sak känner jag. Asså jag uppskattar självklart båda 

vänskaperna men den offline känns ändå mer på något sätt. Dom har varit med mycket längre och 

närmare liksom. Dom online är man vän med och har haft skit roligt men det är sällan man pratar 

annat än spel vilket inte är så konstigt då man har det gemensamt. 

Informanterna menar att det finns två världar och dessa måste hållas isär, de skiljer på sina 

vänner online och offline. Precis som Williams (2007) menar att sociala nätverk skapade 

online saknar djupare emotionella band bekräftar informanterna detta. När det kom till frågor 

om mer personliga band eller behov av ett lån, det Putnam (2000) kallar bonding, svarade 

samtliga informanter att de vänder sig till nära vänner, partner eller släkt. De talar om djupare, 

starkare och naturligare vänskap med människor de skapat relationer med offline. Ingen av 

dem har någonsin talat med någon från online nätverket vid personliga problem eller frågat 

om viktiga råd. Som Carl och David beskriver: 

 

Carl: Skulle något hända mig skulle jag mycket hellre gå till mina offlinevänner, det känns djupare 

och oftast har du en bredare vänskap med dem, inte bara spelet. Onlinevänner blir ofta bara om spel. 

[...] Man har ju en djupare relation med sina offlinevänner.   

David:[...] I offline är det mer verkligt och äkta medan i spelvärlden känns gemenskapen mycket mer 

tillfällig. Eftersom vänskapen inte är lika stark där så blir gemenskapen mer tillfällig, samtidigt som 

den sprider sig över en större geografisk plats eftersom man möter folk från så många länder. Offline 

stöttar folk mig mycket mer. 

Diskussion 

Denna studies syfte har varit att belysa hur informanternas upplevelser av hur sociala nätverk 

byggs och upprätthålls genom online gaming. Målet har varit att besvara om det sker någon 

utväxling av socialt kapital från online till offline samt undersöka om gaming kapital kan 

utbytas emot socialt kapital. Utifrån resultat och analys går det att konstatera att sociala 

nätverk byggs genom gaming kapital och upprätthålls genom normer, förväntningar och 

samarbete.  
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Studien har visat vad som är önskvärt och en tillgång i fältet, gaming kapital. Genom denna 

resurs blir personen en potentiell tillgång för andra spelare vilket ger en möjlighet att skapa en 

kontakt. Samtliga informanter betonar vikten av att öka sin ranking eftersom det är vad som 

betyder mest för att öka sitt gaming kapital. Studien visar att det ses som någonting 

prestigefyllt inom fältet att kunna visa upp sin ranking eller titel vilket informanterna anser är 

den huvudsakliga anledning till att spela.  

För att bibehålla en vänskap visar informanterna vikten av att normer följs inom fältet. De 

talar om att samla gaming kapital på ett ärligt sätt som exempelvis hur det anses förbjudet att 

fuska sig till övertag mot andra. Detta stödjer  Consalvos studie att fuska sig till en högre nivå 

är oacceptabelt i fältet (2007: 97). Det visar vikten av att följa normer som finns och ger mig 

en möjlighet att påstå att fuska sig till gaming kapital kan likna doping i lagidrott. Det skulle 

tala för Consalvos tes att en spelare som avslöjas för att fuska sig till övertag mot andra 

riskerar förlora all legitimitet i sitt gaming kapital, likt idrottare som förlorar all respekt i sitt 

fält. Trots detta väljer både spelare i MMO genren och idrottare att ta till fusk. Min hypotes 

till detta är att de anser det så belönande att lyckas i sitt fält att de bedömer den eventuella 

prestigen vara värd risken att bli avslöjad.  

Resultat och analys kan visa på att gaming kapital kan övergå till socialt kapital. 

Informanterna beskriver hur personer med högt gaming kapital anses eftertraktade eftersom 

de kan bidra med gaming kapital till andra. Eftersom MMO genren är uppbyggd att gynna 

samarbete förefaller det rimligt att spelare vill samarbeta med en duktig spelare. Då gaming 

kapital är det som visat sig vara grundläggande för att sociala nätverk ska byggas i spelets fält 

blir personen med högt gaming kapital önskvärd. Det höga gaming kapitalet blir genom 

rankingen, som Bourdieu (1986) menar, det institutionaliserade kapitalet, beviset att personen 

sitter på tillgångar inom fältet. Det ger stöd åt Bourdieus (1986) teori att kapital är 

utväxlingsbara. Han menar att nätverk stärks genom kontinuerliga utbyten av övriga kapital 

vilket resultaten visar. Studien ger mig en bild av ett möjligt scenario i fältet: Personen med 

högt gaming kapital blir kontaktad av ett stort antal spelare som vill ta del av hans eller 

hennes expertis. Med många personer intresserade kan personen välja utifrån de spelare som 

kan bidra honom eller henne med ytterligare gaming kapital. På detta sätt stärks personens 

sociala kapital då möjligheten att mobilisera gaming kapital är god, storleken är stor då 

personen är eftertraktad samt mängden socialt kapital är rimligtvis stor då personen kan välja 

vilka personer att samarbeta med. På detta sätt förvärvar personen ännu mer gaming kapital då 
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han eller hon kan ta del av sitt höga sociala kapital inom fältet. Det är visserligen upp till 

personen själv att samla det sociala kapitalet och använda det men resultatet kan slå fast 

studiens ena frågeställning, med ökat gaming kapital ökar chansen till höjt socialt kapital 

inom fältet.  

För studiens andra frågeställning går det att konstatera att socialt kapital sällan utväxlas från 

online till offline. Informanterna har skapat breda kontaktnät online men det är endast vid ett 

tillfälle i studien då det lett till ett möte offline. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att kontakterna som skapas endast är av vad Putnam (2000) kallar bridging karaktär. Det 

skapas inte tillräckligt starka band för att ta vänskapen ur spelets fält, utväxlingen av socialt 

kapital av typen bonding sker inte. Studien visar, vad Williams (2007) påstår, att sociala 

relationer kan skapas men är av bridging karaktär och saknar djupare emotionella band. 

Informanterna delar upp online och offline i två olika världar där förväntningarna på 

vänskapen skiljer sig. De talar om en starkare vänskap och ett större förtroende med offline 

kontakter. Online talas det sällan om någonting annat än spel och informanterna menar att de 

aldrig skulle tala om personliga problem med kontakter förvärvade från spelen. Jag anser 

detta vara en trolig utgång av personer som skapar sin vänskap genom det de har gemensamt, 

ett intresse för spel. När kontakten inleds vet de troligtvis ingenting mer om varandra än att de 

delar ett intresse. Med förutbestämda förväntningar att vänskapen endast ska upprätthållas av 

spel är det ett rimligt utfall enligt mig att relationen fastnar vid den svagare bridging 

karaktären. Båda parter har, enligt detta resultat, inget intresse att ta vänskapen vidare vilket 

förvisso leder till uppskattade vänskaper men med svagare band. En potentiell förklaring till 

att vänskapen begränsas till bridging kapital är att det som deras vänskap bygger på, gaming 

kapital och förväntningar inom spelet, endast är värda något i just spelets fält. Om de 

förflyttar sig till ett annat fält blir gaming kapitalet obrukbart vilket då leder till att vänskapen 

inte utvecklas till bonding karaktär. Vidare kan man argumentera för att tillit inte byggs när 

personer inte möts ansikte till ansikte vilket försvårar möjligheten att knyta starkare band. Det 

är möjligt att det är lättare att ”komma undan” att avsluta en vänskap då personen vet att ett 

möte ansikte till ansikte inte kommer att ske.  

Jag anser att Putnams (2000) kritik mot den elektroniska underhållningen går att diskutera. 

Han menade visserligen att det var fler faktorer som påverkar att människor blir mindre 

engagerade i varandra men jag svarar för kritiken mot den elektroniska underhållningen. Det 

skulle vara intressant att höra vad han anser den elektroniska utvecklingen gjort för sociala 



25 

 

relationer i dagens samhälle. Vid tiden Putnam skrev sin bok var inte möjligheterna till att 

använda internet inte i närheten av vad de är idag och han riktade främst sin kritik mot TV. 

Jag anser dock internet vara ett viktigt hjälpmedel för människor att skapa kontakter, samlas 

för gemensamma mål och intressen vilket Putnam menade att utvecklingen var på väg i 

motsatt riktning. Resultatet i denna studie stödjer hur Castells (2001) menar att internet 

hjälper människor finna andra med liknande intressen. Då flera informanter inte har offline 

vänner med liknande intressen finns internet och spelen där som öppnar möjligheter till möten 

med personer som delar samma intresse. Min uppfattning att nätet är ett komplement och inte 

ett alternativ till ansikte till ansikte-relationer är enig med Castells. Informanterna kan spela 

MMO och dela den glädjen med vänner de mött online för att senare samma dag möta sina 

offline vänner utanför spelet. Jag tror man måste se på hur spelarna använder spelen till 

relationsbildning än att kritisera spelen för att begränsa människors sociala nätverk.  

En teori som växt fram hos mig under studien är det kan finnas diskrepans i begreppet vän 

mellan digitala plattformar och samhälleliga vardagen. Det kan finnas en konflikt mellan 

dessa världar där begreppet inte betyder detsamma. Att vara vänner på Facebook och 

LinkedIn är möjligtvis inte detsamma som kalla sig vänner i vardagen. Min teori är att 

begreppet vän inte är lika värdefullt på sociala nätverkstjänster som i vardagen. Detta stöds av 

resultatet i studien som visar hur oproblematiskt informanterna talar om avslutade kontakter 

online, som exempelvis Björn som menar att om han blir oense med en person han kallar vän 

på nätet är det bara att ”kasta” medan offline vänner är ”vänner oavsett”. Denna hypotes går 

att koppla till Williams (2007) uppfattning att socialt kapital förvärvat genom internet oftast är 

av bridging karaktär. Om Williams (2006) teori håller att kostnaderna att bli vänner är mycket 

lägre online än offline är det sannolikt att människor inte värdesätter begreppet lika högt. Det 

gäller detsamma när vänskapen upphör, är kostnaderna låga blir det lättare att ge upp dem. Jag 

tänker att osäkerheten att mötas igen, då kostnaderna är låga, kan vara en anledning att tillit i 

vänskapen har svårt att byggas. Ytterligare en möjlig förklaring skulle kunna vara fältets 

storlek. Med det flödet av spelare är det tänkbart att spelarna inte värderar varandra i samma 

mån online som offline då de vet att en ny potentiell ”vän” sannolikt dyker upp någon sekund 

eller minut senare. .  

Jag anser att studien kunnat bidra med sociologiskt intressanta resultat att studera människors 

skapande och upprätthållande av vänskap och gemenskap och en ökad förståelse i bryggan 

mellan världarna. Studien belyser att det uppstår en barriär när det sociala kapitalet ska gå 
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från online till offline. Utväxlingen av socialt kapital sker inte då gaming kapitalet inte längre 

har ett värde utanför fältet. Jag anser att den stora skillnaden mellan online och offline är hur 

människor värderar varandra. Det förefaller som om vänskap online endast ses som en resurs 

till gaming kapital och kan bibehållas så länge den gynnar båda parter. Med de låga 

kostnaderna att avsluta vänskapen finns dock risken att den parten avslutar kontakten om han 

eller hon inte längre gynnas av vänskapen som en resurs. Jag får en uppfattning att normen 

och förväntningarna i fältet är att spelare utnyttjar varandra som resurser och vänskapen är 

endast är en del av utbytet av resurser. Om detta är mer eller mindre givet är det rimligt enligt 

mig att människor inte ser vänskapen som det primära vilket då leder till att spelarna värderar 

den mindre. Som Consalvo (2007) menar lär sig spelarna dessa normer när de inträder i fältet 

och lär sig spelets kultur vilket stärks desto fler som agerar på detta sätt. Det skiljer sig mot 

hur Bourdieu (1986) menar att en människa får sitt kulturella kapital. Han menar att det sker 

genom socialiseringen och blir givet vilket jag anser skulle vara en kall värld om vi människor 

endast såg varandra som resurser till egennyttan. Det kan eventuellt skapa en bild av att de 

sociala relationerna som skapas i spelet är betydelselösa men jag tror man måste se det ur 

spelarnas synvinkel. Är båda parter överens att de använder varandra som resurs ser jag det 

som en meningsfull relation. Relationerna kan bli ett komplement till offline vänskap och då 

denna studie är relativt liten går det inte att säga att endast svaga band kan knytas. Detta 

skulle behövas studeras på en större grupp för att kunna uttala sig om. Som förslag till fortsatt 

forskning anser jag att det vore intressant att studera just ett spel inom genren. Denna studie 

undersökte spel från hela genren vilket kan ge en liten missvisande bild då spelens struktur 

skiljer sig en aning. Det skulle även vara intressant att göra samma studier på kvinnor för att 

studera om det är liknande förväntningar på vänskap för dem. Det är möjligt att resultaten 

blivit annorlunda som studien gjorts i en mindre stad där offline vänskapen möjligtvis byggs 

olikartat.  
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Bilagor 

1. Hur kommer det säg att du började spela spel?  

-Hur länge har du spelat spel? 

 

2. Berätta om ditt MMO spelande? 

 -Hur länge har du spelat i MMO-genren? 

-Vilket är ditt favoritspel inom MMO-genren? 

-Vad är det som intresserar dig inom denna genre? 

 

3. Vad anser du beskriver en ”skillad” spelare? 

-Hur upplever du vikten av att kunna språket och termerna i spelen? 

-Hur ser du på vikten av att kunna strategin i spelet? 

-Vad anser du att ha spelat länge betyder? 

-Hur viktigt är det att ha "rätt" föremål i spelet? 

-Vilken vikt lägger du på levels/titlar? 

 

4. Hur ser du på fusk inom genren? 

 -Tycker du fusk är någonting som är obekvämt att prata om? 

-Hur ser du på andra som fuskar i spel du deltagit i? 

 

5. Hur får du information om spel, genvägar, tips etc.? 

 -Är det viktigt för dig att hålla dig uppdaterad på det "senaste"? 

 

1. Hur ser du på samarbete i spelets värld?   

-Samarbetar du själv någon gång, berätta gärna mer om det? 

 

2. Har du ingått i någon klan/guild? 

 

3. Hur ser du på de sociala delarna av spelandet? 

-Har du spelat i umgänge med vänner, berätta vad du tycker om det? 

 

4. Har du hittat nya vänner i spelen? 

-Hur har denna vänskap uppstått och har den fortsatt? 

 

1. Har du haft någon kontakt med någon offline som du mött genom spelen? 

 

2. Hur ser du på vänskap du fått online och vänskap du fått offline? 
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(Bonding) -Hur ser du på vänskap när det kommer till lite mer personliga saker, så som hjälpa med problem och 

viktiga beslut? 

(Bonding) -Om du skulle behöva låna en summa pengar, säg 5000 kr, vem skulle du fråga först då? 

(Bonding) -Om du vill prata ut om intima saker, vem eller vilka skulle du vända dig till då? 

(Bridging) -Vilka skulle kunna påverka dig att testa på nya saker, vänner online eller offline? 

(Bridging) -Vilka människor får dig att känna dig som en del i en större gemenskap? 

(Bridging) -Hur kommer du oftast i kontakt med nya vänner? 

 

3. Hur upplever du att MMO spel har påverkat dig på något sätt? 

 

4. Upplever du dig som en gamer?  

 

5. Har spelande online påverkat ditt social umgänge offline? 

 

6. Hur ser du på fuskande i offlinespel i jämförelse med onlinespel?.  

-Anser du att det är mer okej att fuska i den ena "världen"? 

 

X. Hur gammal är du? 

X. Är det någonting mer som du vill tillägga? 


