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Abstract  
 

 

 

This study was conducted to explore the identity of gamers. The purpose of the survey was to: 

Explore the identity gamer. What it takes to develop this identity, and I answered this purpose 

with help from three questions. To answer these questions four life-stories were made were 

the interviewees told about their identity progression from childhood to adulthood. After all 

the information was received, it was sort out together with my four chosen theories: Identity, 

field/habitus, personal life and stigma. 

          Based on my analysis, I could draw some conclusions. In these cases, the identity 

begun early, but initially in a more playful manner that later developed to become part of their 

self-identity. There is also a difference between playing games and being a gamer, it must 

meet certain requirements in the form of capital to be included in this field. The identity 

gamer can be created both as self-identity but most importantly in social contexts. This 

identity has been stigmatized. The stigma was created based on a stereotype that does not 

represent a fair picture of what a gamer really is. Words such as: isolated, lonely and weird 

was common and these words did not fit the typical gamer. Gamers have over the years been 

more freed from this stigma and the interviewees present some means to fight it. This study 

wants to present gamers in their true identity of what it means to be a gamer. 
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1. Introduktion 

Det kan kännas otroligt att spel har gått från att se ut som enstaka pixlar till en fullständig 

värld med en grafik som knappt går att skilja vår värld från den elektroniska. Inom 

spelutvecklingen har det skett en enorm utveckling på kort tid och det fortsätter att utvecklas. 

Det kan vara svårt att sätta fingret på när det första spelet kom ut. Det handlar alltid om en 

definition om vad det är som räknas som första spelet. Det kan vara ett känsligt ämne när en 

gråzon nås till vad som anses vara rätt eller fel. Jag skulle personligen säga att Tennis for Two 

var det första spelet. Ett tvådimensionellt spel där två personer spelar tennis mot varandra. 

Spelet varit kort och gott en boll och ett nät som bollen skulle över. Detta låter oerhört simpelt 

men 1958, då spelet kom ut slog det igenom (Nyitrai & Guins, 2016). I den här uppsatsen 

undersöks hur personer har utvecklat sin identitet som gamers, vilka byggstenar som fanns där 

och formade denna identitet.  

          Sedan Tennis for Two kom ut har det skapats en helt egen subkultur kring gaming. Det 

finns vissa genrer inom gaming som vissa spelare håller sig strikt till eller kombinerar. Som 

FPS (First person shooter) och RPG (role play game) är de mest utstickande genrerna, det 

finns såklart ännu fler och som individ kan spelarna verkligen skräddarsy sitt spelintresse till 

sin egna personlighet (Nilsson, 2008). Gamingen har till och med tagit såna stormsteg framåt 

så det kallas numera för en sport eller mer korrekt: E-Sport. Det hålls stora sportevent i flera 

olika genrer där det hålls turneringar och finaler framför stor publik med en stor prissumma i 

potten. 2013 låg prissumman på 25 miljoner i DOTA 2 (Defense of the Ancients) finalen 

(Glanell, 2017). E-sporten har tagit sig så lång så att spelarna kan ha det som jobb med 

månadslön för att spela och utvecklas som spelare för att sen delta i turneringar. Där gör 

spelarna olika lag och de tränar dagligen ett visst antal timmar för att hålla sig i form. De har 

både lagkamrater men också en coach som är med och tränar spelarna (Ståhl & Efendic, 

2009). 

          Nu har vi gått igenom gaming som intresse, hobby och sport. Vad är egentligen en 

gamer? Precis som att jag rider på fritiden ser jag mig som en ryttare. Jag spelar också på 

fritiden vilket gör att jag ser mig som en gamer. Vad krävs för att en person ska referera till 

sig själv som en gamer? Har det med tid att göra eller vilka spel, ligger intresset hos en själv 

eller måste andra se mig som gamer? Jag vill veta vad denna identitet är och vad människan 

gör för att få den, vad ställs det för krav på mig för att andra ska se mig som en gamer? Om 

personen i fråga ska kunna se sig själva på ett visst sätt behöver även omgivningen betrakta 

oss på detta sätt. Det kan handla om att gamers blir placerad inom en viss grupp av 
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människor, att de inte passar in på vissa platser eller att de får en stämpel om vad de är för 

sorts person (Roos, 2011). På internet finns det en hel del olika uppfattningar som vad en 

gamer är och parar ihop vissa egenskaper med den identiteten. En artikel skriven av Therese 

Jackson (2014) har hon delat in gamers i tre olika grupper. Den vardagliga, den sociala och 

proffset. Hon nämner också att gamers är en väldigt stor grupp av människor. Går det 

verkligen att dra sådana gränser och göra det så svartvitt? Kan de vara den vardagliga gamern 

samtidigt som de är den sociala, måste de vara ett proffs för att ta gaming seriöst? Det blir 

som sagt problematiskt och även känsligt för de som blir tillskriven dessa egenskaper utan att 

hålla med om det själv.  

          Gaming kan tydligt ses som en subkultur och ifall det finns en stark subkultur finns det 

även människor utanför denna kultur som har vissa förutfattade meningar samt åsikter om 

denna kultur. Som att växa upp, gå ut i naturen, var inte så osocial, är vissa av de klassiska 

åsikterna om denna subkultur. Det finns en typiskt sådan text finns i en Brittisk dagstidning 

(2011) de skriver hur spelandet gör så att hjärnan slutar att utvecklas och är ytterst skadligt för 

barn. En artikel som inte har någon form av forskning i sig utan verkar skriva lite vad de 

själva tycker är passande. Gaming eller snarare digitaliseringen är inte en unik kultur för 

denna form av påhopp av antagelser och negativa synsätt. Några år tillbaka, runt 1985 var 

rollspelet Dungeons and Dragons (DnD) mycket populärt bland barn, ett väldigt interaktivt 

brädspel där spelarna skapade en historia tillsammans. Detta blev också stämplat som farligt 

och skadligt för barn. Vad har spelkulturen och DnD gemensamt? Jo, de båda är gjorda för 

den yngre generationen, det slår igenom och blir populärt men samtidigt gör det svårt för den 

äldre generationen att förstå sig på det. De ser och hör enbart vissa delar såsom att barn 

stänger in sig, de framkallar demoner, de slåss mot massa mystiska varelser och det hela 

känns bisarrt och otäckt vilket ligger till grund för dessa fördomar (Sundell, 2015).  

          Sen internet kom ut har det alltid debatterats om internets effekter. Giddens och Sutton 

(2013) pratar om två grupper, att den ena gruppen anser att internet har en social och positiv 

effekt. Det är som en komplettering till vår vardagliga värld och stärker relationer via online 

möjligheten. Den motsatta gruppen, den negativa som ser internet som en osocial plats där 

personer låser in sig och isolerar sig från det verkliga livet. Hur den virtuella världen äter upp 

en från den fysiska världen. Synen på identiteten som gamer kan göra så att spelare vill 

gömma den eller framhäva den beroende på vilken situation som de befinner sig i. I 

nuvarande debatter och studier finns det både en enorm okunskap som sedan leder till en 

negativ sfär kring att vara en person som har spel som sin hobby. Ett exempel på detta är en 

studie gjord av Linderoth och Bennerstedt (2010) som pratar om spelberoende. Detta är inget 
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unikt, när det talas om ungdomar och spel kommer ofta spelberoendet upp som ett centrum. 

Varför har just denna hobby en sån negativ stämpel? Under hela studien återkommer ordet 

problem upp. Hur ungdomarna blir fästa och att det är en hemsk dragkraft som spelskaparna 

har med vilje gjort för att göra ungdomarna besatta vilket i sin tur leder till att de tappar 

känsla för det verkliga livet. Till högsta grad är dessa ”spel som problem” studier gjorda av 

personer som inte spelar och som inte besitter denna erfarenhet och kunskap. Därför vill jag  i 

denna studie lyfta gaming som intresse och hobby och att vara gamer är inte konstigare än att 

vara fotbollsspelare. För att göra detta jag har valt att ta gamers perspektiv det vill säga en 

subjektiv vinkel genom att utföra livsberättelseintervjuer så de får öppet berätta om sina 

erfarenheter som gamer och hur deras identitet kom till. Jag vill framställa en sån realistisk 

syn som möjlig så ifall negativa erfarenheter kring spelandet uppkommer så kommer det att 

lyftas precis som de positiva erfarenheterna. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och utforska identiteten gamer. Vad det är som krävs 

för att kunna utveckla denna identitet. För att besvara detta syfte jag har tre frågeställningar 

som kommer besvaras av personer som identifierar sig som gamers.  

1. Hur skapades identiteten gamer och i vilka miljöer?  

2. På vilket sätt gamers knyter an till varandra och hur identiteten blir påverkad av detta?  

3. Har personen upplevt sig bli behandlad som avvikande och hur har dessa upplevelser i 

så fall hjälpt till att forma personens identitet? 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Spel som en social aktivitet 

En avhandling gjort av Eklund (2012) handlar om den sociala biten av gaming. Eklund är 

själv uppväxt med spel som en del av sitt liv och har gjort denna undersökning med ett öppet 

sinne för att se hur den virtuella världen och den verkliga går hand i hand och hur det 

påverkar individer. Hon säger bestämt innan att hon tar sig an gaming som en social aktivitet.  

          I hennes första del av studien går hon in på gaming som en social miljö, något som jag 

själv kommer göra i min studie vilket gör detta ytterst centralt. Hon intervjuade 33 gamers, 

alltså väldigt många fler än mina 4 och hon kom fram till att de fanns en skillnad mellan 

spelandet mellan vänner och familj och hur spelandet såg ut bland främlingar (online). Det 

ledde att spelintresserade spelade på helt olika sätt och med olika syften. Eklund (2012) pratar 

om spel som en social värld och att det skapas starka relationer och band tillsammans genom 

spel. Jag ser det som att hennes studie är en bra bas att luta sig på som går att förgrena sig 

vidare på. En större skildring mellan hennes studie och min egna är att hon lägger mycket mer 

tyngd på spelet i sig och inte bara identiteten; spelare. Under mina intervjuer går vi in på vilka 

spel personen spelar samt vilka genrer men jag tar aldrig egentligen upp hur spelets design 

kan påverka identiteten vilket skulle ha gjort mitt arbete för brett, det är något som skulle 

kunna fungera i framtida studier. Eklund kommer fram till att den sociala delen i spelandet är 

en stor del av själva underhållet i sig. Att även målgruppen har ändrats, att spelandet inte 

längre är en leksak för barn utan en aktivitet för vuxna likaså. I relation till min egna uppsats 

blir detta ytterst relevant då mina informanter är vuxna och har fortsatt vidhålla ett starkt 

intresse för spel och jag undersöker hur detta intresse har kommit till att bli en del av deras 

personlighet. I min intervjuguide kommer även frågan upp ifall en person kan växa upp från 

gaming vilket förhåller sig till detta område och jag har möjligheten att jämföra Eklunds 

(2012) resultat med mitt egna för att se om det överensstämmer.  

          En annan avhandling gjord av Falkner (2007) går vidare in på spelidentiteten samt det 

egna samhället som spelvärlden har lyckats skapa. Vilket jag relaterar till inom fält och 

habitus teorin. Hennes studie; Datorspelande som bildning och kultur, hon imponeras av att 

spelbranschens extrema storlek och popularitet men säger också precis som jag själv att det 

finns ett negativt tryck utifrån som inte accepterar denna populära hobby. Falkner pekar ut 

media som en av bovarna, vilket inte känns otänkbart då media är kända för att sprida extrema 

fall som har blivit ännu mer överdrivna och publicerar detta som en allmän sanning. I mitt fall 

går jag mer in på andra individers påtryck angående fältet gaming som utspelar sig i form av 
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mobbning men mina intervjupersoner tar även upp samhällets påverkan i skapandet av denna 

negativa syn och mobbning för den delen. Det är bra att ha en liknande studie som tar upp en 

annan synvinkel av detta vilket ger mig material att bolla mina resultat med.  

          I likhet med min samt den ovanstående studien av Eklund (2012), vill hon också lyfta 

och informera om hur den virtuella världen verkligen ser ut och bidrar med. Falkner som sagt 

går in på hur spel som ett eget samhälle. Hon talar om spelvärlden som vilken fritidsaktivitet 

som helst och tycker det är synd att andra inte värderar denna fritid likvärdigt som andra 

hobbys och förtrycker barns glädje i det, något jag själv vill lyfta. Hon använder inte ordet 

identitet utan istället mening. Saker som är meningsfulla för individen är högst bidragande till 

hur de sedan blir som människor och hon går verkligen in på hur spel sfären ser ut.  

          Hennes arbete kommer användas till att upptäcka skillnader och likheter genom att 

jämföra våra arbeten. Våra studier är lika men hennes är betydligt större, på högre nivå och 

mer utförlig. Min egna är mer fokuserad på just gaming som identitet, detta fokus är något 

som hon då tappar lite i sin avhandling då det handlar om så mycket. En av hennes frågor 

lyder: ”Vilken är datorspelandets sociala mening?”(Falkner, 2007, s. 44) som kan matchas 

mot min egna: På vilket sätt gamers knyter an till varandra och hur identiteten blir påverkad 

av detta? Igen är min fråga mer fokuserad på just identitet för den enskilda individen och inte 

social mening som jag tolkar att hon ser mer gamers som en grupp. 

          Det är också nämnvärt att ta upp Linderoth och Bennerstedts studie ”Att leva i world of 

warcraft” (2010). En studie som enbart vänder sig till just World of Warcraft spelet. Denna 

studie tar upp hur viktigt det är för spelarna att ha ett socialt nätverk som en del i sitt spelade, 

hur stor roll spelet har för individen och hur spelvärlden tar så pass stor plats att de lever 

online. Något som kan kopplas till mina egna intervjupersoner då de själva anser att 

spelvärlden är en stor del av deras liv och kan anse själva att de lever stora delar av sitt liv 

online, där underhållning samt deras sociala krets befinner sig. En större skildring mellan 

denna studie och min egna är både att den enbart förhåller sig till World of Warcraft samt att 

den lägger stor vikt på hur spelförändringar ändrar spelandet, min egna uppsats fokuserar mer 

på hur miljön utanför spelvärlden påverkar individens spelande samt tvärt om, hur individens 

spelintresse påverkar den miljön individen vill (eller inte vill) befinna sig i pågrund av 

präglingen av gaming identiteten.  

 

2.2 Identitetsskapande via spel 

Den sista är en artikel skriven av Maczewski (2002) med titeln ”Exploring identities Through 

the Internet: Youth Experience Online”. Han behandlar liknande område som jag med 
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identitet, yngre generation och den virtuella delen. Notera dock att han går in på online och 

inte subkulturen gaming som jag själv gör vilket är en differentiering. Han är intresserad av 

all sorts kommunikation och social faktor inom digitaliseringen vilket är intressant då jag 

använder mig av teorin personal life och hur skapar anknytningar till andra med hjälp av det 

teknologi. Detta blir inte centrerat kring en viss grupp utan han talar snarare om en hel 

generation, detta anser jag inte som problematiskt. Hos hans intresse ligger ändå ett 

generationsproblem. Det finns en generation, den äldre som inte förstår sig på den nya 

digitaliserade generationen, på samma sätt kan jag se det fast mer specifikt och i mycket 

mindre grupper. Det finns en grupp icke gamers som inte förstår sig på gamers.  

          Han tar även upp ”connectedness” vilket jag själv tar upp med hjälp av Smart (2007), 

hur människan skapar en sammanhållning som inte måste vara bunden till den fysiska världen 

och går igenom hur problematiskt det blir när andra inte förstår sig på detta, de ser endast att 

gamers enbart spenderar tiden fel och är instängda. Detta intresserar mig och det är något som 

jag tar upp i mina intervjuer, hur de andra ser på ens spelande, är de stöttande eller tycker de 

att det enbart är negativt? För att sen se hur detta påverkar individens identitet.  

          I hans slutsatts tar Maczewski (2002) upp vikten i att vara förstående för hur teknologin 

är idag en vardaglig kommunikationsteknik hos ungdomar som inte är skadlig, 9 av 10 av 

hans intervjupersoner berättade hur onlinerelationen har gett en positiv effekt som de mår bra 

av. Att de väljer att umgås online innebär inte att ungdomarna utesluter att umgås/prata med 

varandra utanför onlinedelen. Onlinemiljön och den delen som är utanför är något som går 

hand i hand och samspelar inte något som utesluter varandra något som han tar upp som en 

central punkt av hans undersökning, att inte dra för starka linjer mellan online och verklighet 

låt det snarare vara något som påverkar varandra, istället vara en byggsten till utveckling och 

lärdom om livet och om sig själv. En skildring i Maczewskis (2002) arbete är att han går 

djupare in på synen kring skada den virtuella världen kan ge och hur denna skada i tar form. I 

mitt egna arbete tas detta upp men det blir aldrig en central del eller något som jag är ute efter 

att undersöka. Stigma är dock något denna studie går in på, vilket kan ses som en skada då 

stigmatiseringen uppstår av att ha identiteten gamer. I hans arbete undrar han ifall det är 

”hönan eller ägget som kom först” då en av hans intervjupersoner beskriver att hennes 

föräldrar ansåg att hon var beroende av spelvärlden, enligt henne själv så var det en räddning.  

Att gå in i den världen gjorde så att hon mådde bättre och hindrade henne från att vilja skada 

sig själv. Detta är en fråga jag själv fick ställa mig när jag kom i kontakt med vissa delar av 

mina intervjuer som jag kommer gå djupare in på under 5.6 I relation till andra studier.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag gå igenom mina valda teorier som står för mina centrala begrepp. 

Jag utgår ifrån första personens auktoritet (Aspers, 2011). Vilket innebär att vara medveten 

om att det fält som utforskas är redan existerande,  intresset ligger i att bena ut det fältet och 

koppla till teorier. Mina intervjupersoner har en annan syn på detta fält då det tar fältet och 

dess kultur för givet. Dessa aktörer är kunniga i denna livsvärld och jag utgår utifrån deras 

berättelser för att uppnå en högre förståelse för den med hjälp av dessa utvalda teorier. 

Därmed behövs det ta hänsyn till att oavsett om läsaren är insatt/icke insatt i fältet eller 

insatt/icke insatt i teorierna ska texten presenteras på ett förståeligt sätt för alla. Därför 

behöver mina teorier rimma med personernas egna förståelser.  

 

3.1 Identitet 

Identitet är något som alla onekligen har, det är ändå ett begrepp som kan kännas 

svårdefinierat. Vad är identitet egentligen? Det finns olika definitioner på detta begrepp 

beroende på vad en person intresserar sig för. Begreppet identitet diskuterades som något 

utvecklingsbart och är i konstant process, något som är flexibelt och i förändring. Identitet 

handlar om vem en person är, både hur individen själv betraktar sig och anses vara men även 

hur andra betraktar en individs identitet och på ett sätt bekräftar den identiteten. Allt detta 

samspelar och samverkar med varandra individen behöver båda delar för att känna att hen 

besitter en viss identitet. Identitet blir påverkad av våra erfarenheter och kännetecken. Vilket i 

sin tur påverkar hur individen känner att den tillhör vissa grupper. Individens identitet gör det 

möjligt för en att tillhöra eller inte tillhöra vissa samhällsgrupper. Om individen blir placerad 

in i en viss samhällsgrupp av utomstående kommer detta också påverka identiteten. Det är 

inte bara viktigt för individen själv att tillhöra en grupp, det är även viktigt för andra att kunna 

placera in människor runt oss i olika grupper, en form av orientation. Att kunna säga att vissa 

personer inte tillhör ens egna grupp är minst lika viktigt för individen som att kunna säga att 

hen tillhör en specifik grupp (Hammarén & Johansson, 2009).  

          Det förflutna påverkar en och har hjälp till att skapa individen alltså en väldigt 

betydelsefull del av identitetsprocessen. Smart (2007) förklarar problematiken kring att 

minnas. Att minnet är faktiskt socialt anknutet,  beroende på hur människans liv förändras och 

hur relationerna ändras med vissa personer från förr så ändras även vårt minne kring hur allt 

utspelade sig. Detta medför att det aldrig går att få en helt sann bild över hur det verkligen var 

förr då detta minne har blivit vridet, ändrat och luddigt med åren. Beroende på hur känslorna 
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kring en person eller ett objekt så ändras även minnet kring det och eftersom minnet är så 

starkt kopplat till känslor så minns individen de saker som är associerade med starka känslor 

medans de händelser som besitter knappt några känslor glöms bort. Minnet besitter alltså 

ingen absolut sanning då det är selektivt vilket i sin tur påverkar självförståelsen.  

          Begreppet identitet kan användas på olika sätt och utifrån olika synvinklar. En av dessa 

synvinklar är att se identitet som en social identitet/social roll och som en konstant process, då 

kopplas identiteten till samhället. Alltså blir identiteten påverkad av kollektivet, att individen 

får en position som förhåller sig till samhället och andra människor (Hammarén & Johansson, 

2009). I ett samhälle finns det en konstant kategorisering. Vår sociala identitet blir alltid 

placerade in i olika fack i samhället där individen anses höra hemma. Även inom ett 

fack/grupp sker en kategorisering då alla inte besitter samma status inom gruppen vissa 

besitter speciella egenskaper eller olika hög eller låg status (Goffman, 1986). Ett annat ord 

som kan användas istället för identitet är roll. Detta begrepp används av Goffman. Även fast 

begreppet är gammalt så är det fortfarande välanvänt och relaterbart idag. Att använda 

begreppet roll istället för identitet kan förenkla synen på hur identiteten beter sig och fungerar 

i samhället. Han talar om samhället som en scen där människor har olika roller. Individen har 

alltså inte en bestämd roll som är statisk den kan ändras beroende på vilket scenario individen 

nuvarande befinner sig i. Denna roll kommer ge en möjligheter samt begränsningar på hur 

individen kan bete sig och agera. Han beskriver det som människan har roller och besitter ett 

visst manus. Goffman talar även om fasader, alltså att individen kan spela som någon annan 

som att ta på sig en mask; ”Som närmast kan ses som en yttre expressiv manifestation av 

individen”(Hammarén & Johansson, 2009, s. 27). 

          En annan del av identitetsskapande är skildringen mellan självidentiteten och den 

kollektiva. Självidentiteten är den identitet som enbart bygger på oss själva och ej skapas i 

kollektiv alltså den sociala identiteten som skapas i samspel med andra. Hur förhåller de sig 

egentligen? Hammarén och Johansson (2009) beskriver identiteten som en icke unik 

egenskap. Det är något som alltid är påverkat av kollektivet, det skapas och delas med andra 

individer. Sen har individen alltid en självidentitet som blir som sagt påverkad av den sociala 

identiteten, självidentiteten gör så att personen inte alltid håller med gruppen den är runt om 

och har istället till exempel egna värderingar inom en grupp. Det blir ändå alltid hårfint om 

individens handling eller åsikter någonsin är enbart från självidentiteten eller ifall den alltid är 

präglad i bakhuvuden av kollektivet på något plan. Denna teori är som alla andra teorier, inte 

någon absolut sanning, vissa tror på att individen är helt unik på ett sådant sätt att hen inte alls 

blir påverkad av de sociala konstruktionerna som finns men i denna uppsats som förhåller sig 
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till Hammarén och Johanssons teori kring detta:”Kollektivet och individen är med andra ord 

alltid beroende av och invävda i varandra” (Hammrén och Johansson, 2009, s. 117) 

 

3.2 Habitus & fält 

Under 1990 studerade Bourdieu sociala strukturer och försökte hitta förståelse för dem. En av 

dessa förståelser kom att bli fält och habitus (Bourdieu, 2000). För att förstå begreppen måste 

behöver det finnas förståelse för kapital, eller snarare hur Bourdieu använder begreppet 

kapital. Han talar om fyra olika typer av kapital; ekonomisk, socialt, kulturellt och 

symboliskt. Den ekonomiska handlar om en individs ekonomiska position. Den sociala 

handlar om de kontakter individen har tillgång till. Det kulturella har sin grund i erfarenheter 

och kunskap. För att få högre kulturellt kunskap behöver det bli förbättring av individens 

färdigheter som går att hämta exempelvis genom utbildning. Sist har vi symboliskt kapital. 

Vilken beskrivs som ;”Hänvisar till den prestige, status och andra former av socialt anseende 

som gör det möjligt för personer med hög status att dominera personer med låg 

status”(Giddens & Sutton, 2013, s. 576). Det symboliska kapitalet utspelar sig starkt inom ett 

fält genom att dela samma intresse för samma typer av ting och dessa ting kan vara 

symboliska eller materiella (Bourdieu & Wacuqant, 1992). 

          Nu när  Bourdieus syn på kapital är förklarat är det lättare att förstå hans begrepp om 

fält. Fält kan förklaras som ett socialt rum, alltså en grupp av människor. I dessa olika sociala 

rum spelar kapitalen roll, olika typer av kapital beroende på vilket typ av fält som individen 

besitter. Varje fält besitter även egna normer och regler, individer inom fältet får god position 

ifall de följer dem. Fältet är inte bara en enda stor bubbla där alla får vara med, individen 

måste besitta vissa egenskaper i form av kapital, bakgrund och intresse. Sen finns det även en 

viss maktutövning inom ett fält. I ett fält besitter individen låg eller hög position. Det är inte 

en statisk position, personer inom fältet kan klättra uppåt eller neråt beroende på hur kapitalet 

har ändrats. I förbättring av socialt kapital då individen exempelvis känner personer med hög 

status inom fältet. Alla fält har en egen struktur som skapar ett form av ”vi”. Personer som 

står utanför detta fält och ingår i ett helt annat fält förstår sig inte på detta ”vi” och finner inget 

intresse för deras värderingar i det fältet och för att något ska kunna vara ett fält måste de 

legitimeras av andra. Ett fält kan inte existera annars (Bourdieu 1992).    

          Detta leder oss vidare in på Bourdieus begrepp om habitus. För att förstå habitus tänk – 

habits alltså vanor. Människan lär in saker hela tiden, dessa saker lär individen sig omedvetet 

som även präglar personen genom livet. Det formar sättet att tänka och handla. Därför blir det  

ganska tydligt hur kapital, fält och habitus går hand i hand. Allt formas och påverkar 
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varandra. Beroende på vilket fält som individen befinner sig i kommer de besitta ett visst 

habitus (Bourdieu, 2005). ”Habitus är den princip som skapar och förenar de för en viss 

position typiska och av relationer beroende karaktärs-dragen till en sammanhängande 

samling av personer, varor och praktiker, till en smak eller en livsstil.”(Malmio, 2015, s. 92). 

Habitus blir även en avgörande del i att differentiera sig från ett annat fält. Individen besitter 

inte det fältet, hen har inte det fältets habitus och har låg förståelse för de fältets habitus.  

          Människors habitus gör så att de beter sig, reagerar, tycker med mera på ett visst sätt 

som skiljer sig från andra gruppers sätt att agera. Medlemmarna har även en gemensam moral 

och funderingar kring vad det är som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Beroende på vilket 

habitus individen besitter kommer personen känna sig bekväm i vissa situationer och ytterst 

obekväm i andra, beroende på hur väl omgivningen förstår sig på mitt habitus och vad 

omgivningen tycker om det. Därför söker vi oss till de som besitter samma habitus som oss 

själva för det ger oss trygghet att vara i den sfären (Bourdieu, 2005).  

          Bourdieu skapade begreppen fält och habitus för att få en ökad förståelse för varför 

människor beter sig och tycker som de gör samt även försöka hitta förståelse i varför 

individen kan omskapa sitt sätt att se världen, hur människan ändrar sitt sätt att bete sig och 

intresserar sig för hur hierarkier uppstår i samhället. Att personens fält skapar ens habitus och 

även förändring av ett habitus. Vårt habitus, alltså vanor som är grunden till vårt sätt att agera 

och tycka är i högsta grad något som görs omedvetet; The habitus can be understood as 

norms, values and dispositions direct agency or practice.”(Costa & Murphy, 2015, s.57) 

Bourdieu talar även om att habitus är uppdelat i ett primärt steg och ett sekundärt. Därav det 

primära kommer med födseln eller tillochmed genetiskt medans det sekundära faller in mer i 

sociala kontexter som vi stöter på under uppväxten såsom skola. I denna studie kommer det 

enbart läggas fokus på den sekundära. En av huvudfaktorerna som uppkommer i dessa 

begrepp är klass. Något som inte kommer att lägga någon fokus på utan istället behandlas fält 

och habitus inom gaming och som en social sfär. Hur ”vi” ser ut inom gaming sfären. Hur ser 

kapitalet ut inom detta fält? Samt hur en gamers habitus ser ut och beter sig. Att lämna klass 

utanför anser jag ej vara problematiskt då Bourdieu själv beskriver att han ser dessa begrepp 

som ett verktyg eller som ett förstoringsglas och ska ses som abstrakta begrepp som ska 

kunna appliceras i flera olika fall (Costa & Murphy, 2015). Fältet som kommer att undersökas 

är gamers kultur. Vissa skulle säga att fält och subkultur är olika saker men eftersom 

Bourdieu själv uppmuntrar att hans begrepp ska användas på ett nytt sätt och våga använda 

det som ett verktyg är detta något som används i denna studie.  
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3.3 Personal life  

Smart (2007) talar om identitet på ett helt annat sätt. Hon ser identitet byggnaden som en form 

av uppbyggnad av olika komponenter. Som vikten för en person att prata om sig själv till 

andra storytelling, individen stärker sin identitet genom att berätta om sig själv. En annan sak 

är en människas rötter, människan är inte ett oskrivet blad från födseln, varit personen 

kommer ifrån, personens släkt och bakgrund är en påverkan. Om en person har levt hela sitt 

liv i Sverige men har föräldrar från Spanien kan personen identifiera sig som en spanjor. Det 

finns också en kulturell del som är viktig för vår identifikation. Beroende på varit personen 

kommer ifrån kommer hen tycka att vissa delar av sig själv är viktigare att ha än andra och 

blir alltså viktigare att framställa sig på detta sätt. Det kan vara att utbildning är viktigt och det 

blir då ett sätt att identifiera sig med och pratar om med andra om att man pluggar, gör bra 

ifrån sig med mera. Smart (2007) skriver starkt om connections, att samspela med människor 

är stor del i skapandet av identitet, Smarts syn på detta kommer presenteras nedan.  

          Smart (2007) förkastar individualisationsteorin för att kunna förstå varför hon förkastar 

den kommer en presentation hur denna teori ser ut. Den kommer i grunden från att världen 

blir avtraditionalisering. De gamla traditionerna har helt enkelt tynat bort i de moderna 

samhället. Det finns flera olika syner på individualisering, en av dessa teoretiker är Bauman. 

Bauman är en teoretiker som Smart (2007) argumenterar emot i sin bok Personal Life. Han 

besitter en negativ syn angående dagens sociala relationer. Han skulle förklara människans 

relationer som sköra. Att de är sköra ligger i grunden i att människan inte verkar hitta sin 

balans mellan personens frihet och trygghet. När individen får den ena mister de den andra. 

Bauman menar på att dessa sköra relationer har blivit ett resultat av detta och att det utspelar 

sig till en stor del inom teknik. Att exempelvis föra en konversation via en chatt  skapar 

trygghet genom konversationen men ger ändå distans och kan skärma av individen från den 

när personen önskar vilket ger friheten som personen söker (Giddens & Sutton, 2013).  

          Beck-Gernsheim är en till teoretiker som Smart (2007) argumenterar emot  i hennes 

bok. Beck-Gernsheim beskriver indivudialisationen som något som uppkom när individen 

fick möjligheten till mer frihet genom att både lagar samt normer började lösas upp i det 

moderna samhället. Hon menar på att detta har gett en sån effekt så hela samhället vänder sig 

till den enskilda individen och inte familjen som en enda helhet. Med tiden blir banden till 

varandra svagare och svagare och mindre viktiga för oss (Smart, 2007). Gernsheim och Ulrich 

Beck tror på att detta är en början på en dyster framtid där familjen inte spelar någon roll för 

individen och banden mellan nära relationer kommer försvinna mer eller mindre helt, att 

familjerelationer är döende. Det menar de fortfarande kommer finnas familjer som mamma, 
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pappa och barn men att relationerna mellan familjemedlemmarna inte kommer ha någon vikt 

eller närhet till sig. 

          Smart (2007) däremot kritiserar detta tänkande. Först och främst så är det ett trångsynt 

sätt att angripa den sociala förändringen som har skett. De tidigare teoretikerna riktar in sig på 

specifika grupper och generaliserar det alldeles för hårt vilket försämrar empirins kvalité. 

Smart anser att individualiseringsteorin bör förkastas då den inte ger en rättvis syn på den 

sociala förändringen som har skett. Bara för att vissa traditioner försvinner betyder det inte att 

det lämnas ett mörkt tomrum där allt förfaller och dör ut, utan snarare skapas det nya 

traditioner. Alltså bara för att de gamla relationerna såg ut på ett visst sätt betyder det inte att 

de har försvunnit nu utan de finns där men har tagit en annan form. Det bör läggas vikt på 

samspel istället för fragmentering. Samspelandet mellan relationer ser annorlunda ut idag men 

de gör dem inte sköra eller att de bär mindre vikt för det. Kärnfamiljen är inte enbart den enda 

delen som kan bära starka relationer. Människan kan knyta an lika väl till andra individen i 

sin närhet med samma typer av band. Det behöver inte vara samma blodslinje det handlar 

istället om att de är samma typ av samspel.  

 

3.4 Stigmatisering 

Stigma handlar i grund och botten om att en grupp/individ inte blir accepterad av andra 

grupper/individer eller till och med hela samhället. Denna nedvärdering besitter ingen absolut 

sanning, eller ens någon sanning alls utan är oftast baserad stereotyper. Begreppet användes 

från första början av antika grekland där ordet stigma stod för att beskriva en person som hade 

kroppsliga egenskaper som pekade på något annorlunda med en negativ anda. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara synliga sjukdomar (Goffman, 1986). 

          Att bli stigmatiserad kan vara ytterst problematiskt för en individ. Det kan påverka 

förmågan att vidhålla en identitet eller må bra över att ha en viss identitet. Stigmat gör så att 

individen inte kan framställa sig på det sätt som den önskar. Detta kallas mer specificerat för 

”misskreditabelt stigma”. Det betyder mer specifikt att personens identitet blir förändrad 

beroende på situation och umgänge. Det kan vara mellan olika personer och grupper eller den 

”verkliga” och den virtuella. För individen blir det då en konflikt. Hur ska individen bete sig 

mot vilka? Vad ska individen göra för att undvika att personen ser ens andra sidor? Det är en 

konstant process av underhållande och skyddande av sin riktiga identitet (Goffman, 2014). 

Det finns en snarlik beteckningen vid namn ”misskrediterande stigma”, detta  stigmat är inte 

undanhålla, andra kan se det och i vissa fall vara svårt att säga vad det är men vet ändå att det 

finns. Oavsett vilken av fallen en individ finns det ofta en vilja till att skyla sitt stigma. Att 



13 
 

personen helt enkelt försöker lossa på den spänning som finns runt en med olika metoder. Den 

vanligaste är att försöka dämpa de fysiska, har personen en konstig näsa så görs det en 

operation. Det kan också vara att hitta en grupp människor som individen passar bättre ihop 

med, för om det finns fler av normbrytande är det ju inte lika normbrytande. Det kan också 

även hända att individen hamnar i ambivalens. Det finns vissa standarder som individer anses 

ska leva upp till, när personen inte lyckas vad händer då? Ett sätt är att försöka smälta in, 

försöka få så mycket kontakt med de som uppnår dessa krav som möjligt så kanske personen 

tillslut någonstanns är lite mer som dem eller snarare blir sedd som det. Ett annat sätt är att 

utsätta någon som besitter ett värre/tydligare stigma, att distansera sig från dem och följer 

samhälls strömmen genom att se ned på dem (Goffman, 2014). 

          Stigman uppstår oftast när det syns utanpå individen, när det  inte går att gömma det 

lika lätt. Det kan vara att klä sig på ett visst sätt vilket medför att andra applicerar fördomar på 

denna klädstil vilket får i sin tur individen att inte känna sig accepterad i samhället, att en 

individ är avvikande, udda och inte välkommen (Giddens & Sutton, 2013). Ordet stigma är då 

kopplat till en person som besitter egenskaper som är icke-uppskattat av andra individer, 

dessa egenskaper kan exempelvis vara aggressivitet. Personen ser aggressiv ut, talar på ett 

aggressivt sätt, ens kroppsspråk är aggressivt och därmed blir  personen stigmatiserad och 

utesluten ur många grupper i samhället och hör helt enkelt inte hemma någonstans utan är en 

avvikare. En avvikare behöver inte nödvändigtvis besitta negativa egenskaper. Det kan också 

ligga i att vara för annorlunda för att passa in och uppfattas som konstig. Det är också viktigt 

att uppmärksamma att stigma kan bete sig på två sätt, antingen blir personen stigmatiserad 

pågrund av utseendet, eller för att personen ”tycker om” något annorlunda. Ett exempel är 

homosexualitet. En man som klär sig feminint kan bli stigmatiserad pågrund av detta. Men det 

kan också vara en man som klär sig snarlikt som majoriteten av befolkningen men så får de 

reda på att personen är homosexuell och därefter blir stigmatiserad. Självklart kan det även 

vara en kombination av dem båda, det behöver inte vara den ena eller den andra (Goffman, 

1986). 

          Personen kan också antingen själv förstå att varför hen är stigmatiserad exempelvis ifall 

personen har ett synligt handikapp, det händer också att personen inte förstår varför stigmat är 

befäst och tycker själv att sitt beteende är normalt men blir ändå utstött. En annan problematik 

med stigmatiseringen är att individen kan hamna i konflikt med sig själv. Om det finns ett 

stigma som går att ändra på, ska den utsatta göra det? Individen slits mellan den identiteten 

personen känner att den egentligen är samt personen som andra vill att individen ska ha 

(Goffman, 1986). 



14 
 

4. Metod och Material 

4.1 Forskningsfältet 

Först behövde jag ett urval, valet bestod först och främst att det enbart skulle vara killar som 

skulle få delta i studien. Valet i att avgränsa mig till killar i detta arbete är pågrund av att 

denna uppsats är av mindre storlek. Jag förhåller mig till åldrarna 18-25, alltså ungdomar. De 

är tillräckligt gamla för att ge mig en representation av hur gamingen har sett ut genom flera 

aspekter i livet. De ska även se sig själva och identifiera sig som gamers. Ifall de inte fyller 

det kriteriet faller hela syftet. Jag satte själv inte några personliga kriterier för vem som kan 

beskriva sig som en gamer, det viktiga är att det själva gör det. Det läggs ingen vikt i vilka 

typer av spel de spelar, inte heller hur mycket/ofta de spelar eller på vilken nivå 

(amatör/proffs/casual).  

 

4.2 Datagenerering 

Sedan kom valet av empiri insamling då  valet blev livsberättelseintervju, vilket är en narrativ 

metod då personen kommer att få berätta om sitt liv till mig utan några större begränsningar. 

En livsberättelse kan vara så pass fri så att personen får berätta om vad som helst i vilken 

ordning som helst. Detta är dock inget måste, jag skapade vissa restriktioner i form av teman 

såsom att börja från barndomen och gå upp successivt i vuxen ålder med det specifika 

livsområde gaming. Vilket innebar att personen fick prata väldigt fritt om sitt liv och 

bestämma själv varit berättelsen skulle ta sig men med en viss medvetenhet om att jag var 

intresserad av gaming delen. Att göra dem medvetna om detta har både för och nackdelar. Det 

gjorde så att de höll sig väl till ämnet, ibland för väl så det blev fokuserat kring gaming och 

vissa delar av livet som var viktiga fick inte ta samma plats. Det landade alltså på en 

halvstrukturerad-livsberättelseintervju. Jag förmedlade mina intervjupersoner om att det är 

just en livsberättelseintervju, det vill säga att det avsätts mycket tid, berättelsen om ens liv kan 

ta tid att gå igenom och det finns en förväntan på att personen ska prata relativt fritt och öppet 

utan att jag lägger mig i allt för mycket. När det kommer till narrativa metoder finns det 

modeller att utgå ifrån. Jag utgick efter den ”Delad förståelse modellen” (Johansson, 2005, 

s.249). Vilket innebär att inte bli för distanserad utan snarare försöker vara förstående i högsta 

grad, vilket medför att mina intervjupersoner kan känna sig bekväma vilket i sin tur gör det 

lättare för dem att prata om sitt liv och även dela med sig av de jobbigare delarna.  

          Vilken metod är bäst? Jag valde att göra livsbertättelseintervjuer men jag kunde ha valt 

en annan metod som enkät eller en kortare intervju. Varför det föll på livsintervju är för att jag 
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anser att det är det bästa sättet för att kunna besvara syftet. En persons identitet kommer inte 

enbart en dag i livet det är något som konstant är i process (Hammarén & Johansson, 2009), 

för att kunna få med de delarna som har påverkat individen anser jag att det är bäst att ge 

personen chansen att prata fritt om sitt liv från barndom till vuxen ålder. Vidare valde jag 

denna metod då intervjuaren aldrig kan ställa frågan ”hur fick du din identitet som gamer?”, 

det är en extremt svår fråga som inte går att rentav besvara. Jag vill att personen ska prata om 

hur livet och inte minst gaming livet har format denna människa. Under alla intervjuerna 

pratar även intervjupersonerna om andra personer som vänner, mobbare, kända gamers med 

mera. Som sedan förklarar vilket sätt dessa personer har påverkat intervjupersonernas 

identitet. Det landade på en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1.1) då jag ville ge 

chansen för personen att prata öppet om sitt liv och jag lät intervjun ta sin egna väg, för att 

ändå fånga in ämnet gaming finns det vissa frågor som jag återgick till när personen hade 

pratat klart om den tråden. Exempel på frågor från intervjuguiden är ”Spelade dina 

vänner/familj/personer i din omgivning” Denna fråga ger en indikation på vilken omgivning 

personen hade tillgång till under sin uppväxt och hur dessa personer kan ha påverkat den 

gamingkultur som intervjupersonen befann sig i. Det fanns en anna fråga under alla kategorier 

det vill säga barndom, tonår och vuxen, en öppen fråga i stil med ”Berätta om din uppväxt”, 

denna fråga gör det möjligt för personen att själv styra över intervjun och ger frihet till att ta 

upp vad personen själv anser vad som var viktigt under denna del av livet. Vidare finns det 

flera frågor som direkt riktar sig till spelandet,  för vad detta är för typ av gamer och hur det 

kan ha påverkat personens liv.  

 

4.3 Mina informanter 

Det landade på fyra intervjupersoner och en total intervjutid på 5h och 9min. Dessa hittades 

genom snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Ahrne & Svensson, 2015). Snöbollsurvalet 

innebär att personen som blev intervjuad fick förfrågan ifall den känner någon annan som 

skulle vilja göra samma intervju. Denna urvalsmetod gör så att det är lätt att hitta personer 

som passar ens urval då de förmodligen umgås med liknande personer som en själv samt 

redan vet vilka kriterier som är satta för att kunna delta. Bekvämlighetsurval innebär att jag 

använder mig av personer som är tillgängliga vilket gör det så lätt som möjligt att hitta 

personer. Genom att höra av mig till min grupp av vänner som spelar och frågade ifall de 

kände någon som skulle passa in i mitt urval. Därifrån tillkom en intervjuperson som senare 

skickade mig vidare genom snöbollsurval till nästa intervjuperson. Den tredje var en person 

som jag för något år sen hade träffat under en kväll och jag sökte upp denna person igen då 
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jag visste att han dåvarande identifierade sig som en gamer och han stämde in på mitt urval, 

han kunde senare skicka mig vidare till den sista intervjupersonen. Genom alla 

intervjupersonerna fick jag nummer och hörde av mig till alla genom att ringa upp dem och 

presenterade vad det var för studie som skulle genomföras, vilka kriterier som behövdes för 

att delta och vad intervjuerna kommer användas till och handla om. För att göra det så 

bekvämt för dem som möjligt erbjöd jag mig att åka hem till dem. Då behöver de inte lägga 

onödig tid på att ta sig till intervjuplatsen.  

          Det blev stor intervju tidsskillnad mellan alla intervjuerna. Detta berodde främst på hur 

lätt personen hade för att prata på om sig själv men också för hur väl personerna hade 

uppfattat att det fick  att tala om sitt liv i sin helhet inte enbart om gaming. Intervjuerna blev: 

56min, 40min, 1h;2min och 2h;31min. Varför det blev olika långa berodde mest på hur lätt 

intervjupersonen hade för att prata öppet om sitt liv. Två blev centrerade just kring gaming 

och de resterande två pratade mer om sitt liv i helhet. Alla intervjuer spelades in vilket 

informerades om innan och de godkände det. Det tydliggjordes att de får höra av sig när som, 

ifall de inte är nöjda med intervjun, vill ändra på något eller ifall de inte vill att materialet 

skall användas. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

För att studien ska vara tillförlitlig ska slumpen elimineras i så stor grad möjligt och att det 

som är menat att undersökas blir det som undersöks och ingenting annat. För att göra det 

behöver validiteten tänkas igenom, att inte gå in på andra saker som inte tillhör denna studie 

och skapa begränsningar. Identitet är ett stort ord och gaming har många aspekter till sig som 

kan studeras. För att förhålla mig till syftet  har jag försökt att avgränsa studien så mycket 

som det går. Under livsberättelsen sades det många intressanta saker som går att fördjupa sig i 

men då ställde jag mig frågan; är det detta som jag ska undersöka? Om inte låter jag bli och 

presenterar det istället i slutet av uppsatsen under framtida forskning (Johansson, 2005). 

          Under första intervjun gjordes en bedömning av hur relevanta teorierna var och om de 

var applicerbara över huvud taget. Jag ansåg att det var lätt att applicera och dra paralleller 

mellan teori och empiri redan då. Då behålls teorierna vidare och ifall ändringar behövs så får 

det ske vilket inte hände utan jag gick istället och fördjupar mig i mina valda teorier; identitet, 

habitus och fält, personal life och stigma. Intervjuguiden funkade också men varje enskild 

intervju blev på sitt sätt skräddarsydd efter personen, intervjupersonen fick själv välja riktigt 

och därför skiljer sig många frågor åt däremellan dock återkommer jag tillbaka till 

intervjuguiden allt eftersom. 
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          För att öka reliabiliteten bör slumpen förminskas i högsta grad. En riktlinje som följs i 

studier är att; oavsett vem som gör denna studie ska få samma resultat om den följer samma 

steg som jag har gjort. Vilket är svårare i den kvalitativa metoden då det inte har med mängd 

och siffror att göra istället klargörs det att fenomenen finns. Den narrativa metoden bygger på 

att det görs en tolkning av någon annans berättelse, något som ställer mycket krav på 

forskaren (Ahrne & Svensson, 2015). Att kunna granska det, koppla samman teori och empiri 

utan att förvränga materialet samt ge en god återblick till det som sades under intervjun. 

Därför kan inte forskaren utgå från att det som sades är en absolut sanning utan snarare en 

narrativ sanning där en berättelse kan berättas på flera olika sätt men ändå vara lika relevant. 

Därför kan jag ej bli objektiv i min betraktelse av dessa historier utan väljer att ta ett 

subjektivt perspektiv för att kunna förstå deras berättelser och presentera dem vidare på ett bra 

sätt. Det behövs även en jämförelse med min empiri med tidigare forskning. Överensstämmer 

mitt resultat med tidigare forskning (Johansson, 2005)? Jag anser i mitt fall är det viktigt att 

jag själv faktiskt är en gamer, att jag  delar samma erfarenheter som det jag intervjuar, något 

som tas upp under 6 Diskussion.  

          Det kommer en presentation om hur jag har gått tillväga och vad jag fick fram genom 

att göra de val jag har gjort. Sen är även intervjuguiden presenterad under bilaga 1.1 som 

andra får ta del av. Något som i sin tur kan inspirera andra eller lära sig av sina misstag. 

 

4.5 Etik 

När studier utförs är det viktigt att värna om den etiska aspekten. Nedanför presenteras Ahrne 

och Svensson (2016) etiska aspekter som är en av de delar som följs i denna uppsats. Det 

börjar när i första kontakt med intervjupersonen. Det är viktigt att tänka över sin forskarroll. 

Att behandla mina informanter med respekt och inte sätter mig en hotfull maktposition där 

intervjupersonen känner sig kränkt på något sätt. Att även presentera noggrant vad personen 

kommer utsättas för som att han blir inspelad, att arbetet används till en C-uppsats, vad syftet 

är, att personen kommer besitta konfidentialitet. Namnen gavs i form av ”gamertags” istället 

för ”intervjuperson 1”, alltså ett namn spelaren döper sig själv till inom ett spel. Namnen 

bestämdes utifrån vilka spel de spelade, dessa gamertags gör så att  ingen annan kommer veta 

vilka det är som har intervjuats. De blev kallade för; Spyro, Yoshi, Arbiter och  Ember. 

          Ett val gjordes över att inte benämna specifika platser, istället för att nämna skolans 

namn i denna uppsats säger jag enbart ”skola”. Så det blir svårare att lokalisera eller lista ut 

vem det är som har intervjuats. Självklart lovas det ut att de får när som helst avbryta 

intervjun eller säga i efterhand att de inte vill delta. De får läsa uppsatsen men ingen har 
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hittills varit intresserad. I en liveintervju presenteras även vissa känsliga områden såsom 

exempelvis mobbning. I detta måste jag vara sympatiserande genom att låta personen prata 

men samtidigt inte pusha personen till att prata vidare om något som den anser är för jobbigt. 

          Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudkrav som denna uppsats förhåller sig till. Det 

första är informationskravet, vilket togs upp ovan, att de blir informerade om arbetet. Andra 

är samtyckeskravet, att de går med på allt delta. Tredje är konfidentialitetskravet, att 

personuppgifter inte kommer ut. Sista är nyttjandekravet, att jag ansvarar för den empiri som 

jag har samlat in. Inte lämnar den vidare till någon annan eller att det används till något annat 

än det som de har informerats om. Alla kriterier handlar om att respektera informanten, 

informera informanten och få deras godkännande av att delta. Ingen som ställer upp ska på 

något sätt känna sig tvingad eller maktlös, de har all rätt till att avbryta, slänga eller ta bort 

någon specifik  del om det skulle önskas (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

4.6 Kodning 

Efter intervjuerna var genomförda transkriberades dem kort därpå. Transkriptionerna försöker 

efterlikna det som sägs i högsta grad. Efter alla intervjuerna var transkriberades är det dags att 

koda materialet genom att följa Aspers (2011) kodning anvisningar. Att koda materialet göra 

för att få struktur och ordning. Det är som att ta hela texten för att sen sortera den i olika fack 

vilket underlättar resultat och analysarbetet då det centrala materialet för arbetet presenteras. 

Den primära kodning är först vilket innebär att materialet blir läst på ett öppet sätt och skriver 

spontana kommentarer i marginalen. Exempel på primär kodning var: Avvikande, mobbad, 

ökat socialt liv med mera. Efter detta läser jag igenom den primära kodningen då mönster och 

centrala bitar blir synliga. I nästa steg blir det mer fokuserat. Då skapas det huvudkoder och 

underkoder som hör till huvudkoder (Ibid, 2011). Huvudkoderna formas främst utifrån mina 

teorier som ”Stigma” och under koderna skapas mer utifrån empirin. Som i kategorin stigma 

finns ”mobbad” och”avvikande” osv. Detta gör texten väldigt uppdelad och det är lätt att gå 

tillbaka för att hitta rätt material till rätt del i min resultat och analysdel. Mina huvudkoder 

skapades utefter mina teorier då jag fann det enklast, huvudkoderna blev: Identitetsskapande, 

Habitus och fält, Personal life och Stigma, sen la jag till en sista huvudkod nämligen ”Gamer 

som begrepp”, då det inte gick att placera in den informationen under någon annan huvudkod. 

Alla huvudkoder fick olika färger som delade upp materialet och underkoderna fick en nyans 

av dessa färger för att skapa tydlig struktur.  
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5. Resultat och Analys  

Här nedan presenteras analysen av det empiriska materialet. Jag vill besvara syftet: Syftet 

med denna studie är att undersöka och utforska identiteten gamer. Vad det är som krävs för 

att kunna utveckla denna identitet. För att besvara detta syfte jag har tre frågeställningar som 

kommer besvaras av personer som identifierar sig som gamers.  

För att besvara detta syfte jag har tre frågeställningar.  

1. Hur skapas identiteten gamer och i vilka miljöer? 

2. På vilket sätt gamers knyter an till varandra och hur identiteten blir påverkad av detta?  

3. Har personen upplevt sig bli behandlad som avvikande och hur har dessa upplevelser i 

så fall hjälpt till att forma personens identitet?  

          Jag har gett mina informanter ”gamertags” för att ge dem konfidentialitet. Alltså ett 

smeknamn som jag bestämde utefter vilka spel som det spelade för att följa under 

forskningens tema. IP1 = Spyro, IP2 = Yoshi,  IP3 = Arbiter,  IP4 = Ember. 

 

5.1 Vad betyder ordet gamer? 
Jag vill i denna undersökning bena ut och utforska identiteten gamer. I denna del kommer jag 

gå in på ordet gamer som titel detta gjordes genom genom att fråga de fyra intervjupersonerna 

om hur de ser och definierar denna titel. 

          Det första som hände när intervjupersonerna var att de rynkade näsan åt begreppet 

gamer. De alla sa att de älskade spel, de hade det som sin huvudsakliga hobby de sa till och 

med att de “game’ade” just ordet gamer kändes jobbigt att använda som en titel till sig själv. 

Varför? Spyro och Ember håller starkt med varandra i sitt argument kring att de båda är stolta 

gamers men att de känner att begreppet är stigmatiserat (de använde ordet stämplat) av andra 

icke gamers vilket skapar en negativ syn på det som de inte själva vill bära inför andra. Att 

det speciellt under deras yngre dar sågs ner på och var negativt betingat vilket Goffman 

(1986) skulle säga var ett stigma som uppstod utifrån stereotyper. Ember ger ett exempel på 

hans känslor kring detta:  

 

Liksom att vara gamer det finns för många vinklar på det, att vara gamer då har du 

plötsligt fått en beskrivning som att du är instängd liksom arg, ensam, liksom även fast 

du inte är det! Så får du den personlighets beskrivningen bara för att du är gamer. 

 

För att på senare år har det vänt lite till att gamer istället har börjat tappat sitt sigma och 

istället definiera alldeles för brett område inom spel, områden som intervjupersonerna själv 
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har svårt att använda för att beskriva sig själv. Ember förklarar att ett allmänt problem inom 

spelvärlden är att det finns så mycket genrer och det finns så många sätt att spela. Du kan vara 

den vardagliga spelaren, ett proffs, den som jobbar med spel, spelnörden, det finnas massor 

och inga av dessa begrepp har en tydlig definition. Det finns alltså mer sätt att identifiera sig 

som en gamer än enbart gamer du kan ha vissa ”undertitlar”. Du kan alltså vara en specifik 

gamer som besitter en annan typ av identifikation än en annan gamer beroende på vilka 

erfarenheter som individen har byggt upp inom spel och vilka delar som blir viktiga. Detta är 

ett exempel på självidentiteten och den sociala identiteten. Självidentiteten blir då skapad när 

en individ distanserar sig från resterande av gruppen och slutar tänka och agera som ett 

kollektiv. Ett exempel på en kollektiv identitet skaparprocess är när det kommer ut nya 

konsoler och populära spel, alla intervjupersonerna följde strömmen med att uppdatera 

konsoler och spel. Desto äldre de blev började de hitta mer sig själva alltmer och deras 

självidentitet blev starkare. Ember beskriver att han hittade han spel som ingen annan spelade 

i sin grupp av vänner vilket i sin tur formade om hans identitet som gamer till viss del. Han 

blev mer intresserad av att fördjupa sig i spel mer generellt och beskriver hur han är 

utstickande i detta i hans grupp av vänner (där alla spelar) då han är mer ”nördig”. Att de blir 

sedda som en grupp, de som spelar på ett mer seriöst sätt är en gamer men det finns även 

självidentiteten som är då mer unika för vardera person (Hammarén & Johansson, 2009). 

          Att bli placerad inom en viss samhällsgrupp påverkar individen, detta kan bli en kritisk 

effekt inom samhällsgruppen gamers då det visar sig vara ett känsligt område att bli 

felplacerad inom gruppen och associeras med fel typer av gamers. Spyro var den som tyckte 

att begreppet gamer har gått och tagit på sig för mycket egenskaper som inte hör hemma där 

och aktar sig för att bli felplacerad. Rollen gamer med ett visst manus (Goffman, 1986), om 

han nu beter sig som en gamer, talar som en gamer, intresserar sig för spel som den rollen gör, 

kan han då komma undan den definitionen  utan dess stigma? När han rör sig mot tonårstiden 

av hans liv berättar om skoltiden, när olika definierade grupper i skolan började ta form så 

påverkade det hans självidentitet på ett sådant sätt att han skyggar undan, blev blyg och höll 

sig inom sin grupp vänner där det fanns en trygghet. Detta kan ses som en effekt av att 

försöka undvika stigmat och gömma sin roll (som bär enligt han själv feldefinition) och enbart 

föra fram den delen av sig själv i sin grupp (Hammrén & Johansson, 2009). 

          Ember och Spyro berättade att spel blev ett fenomen som sträckte sig över något som 

människor enbart gör som en aktivitet. Det var något som de gjorde även när de inte spelade, 

som när de pratade med sina kompisar som spelen, om spelen som snart kommer ut, när de 

var mindre ritade de spelfigurer eller vapen från spelen. Detta kan anses vara storytelling 
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(Smart 2007), ett sätt att förstärka sin identitet som gamer är att återberätta om sina 

erfarenheter vilket även stärker lyssnaren syn på att de verkligen är en gamer, detta är ett sätt 

att förstärka sin identitet, genom att dela erfarenheter med varandra. Storytelling är en del av 

socialt skapande av en individs identitet. När de utför handlande som kan kopplas till spel blir 

det tydligt för andra personer som både står inom gruppen gamer och utanför vad som i detta 

fall är Spyro och Ember är för typer av människor och placerar in dem i ett fack och stärker 

denna kategorisering, att de är så pass nördiga och intresserade av spel så att de måste tala om 

det utanför spelandets värld (Hammrén & Johansson, 2009).  

          Ett annat tydligt fenomen bland alla intervjupersonerna var att det är stor skillnad på att 

spela någon gång då och då och vara en gamer. De beskrev sig själva som att de spelade på 

riktigt och inte bara strö spela för att få tiden att gå eller underhålla sig på ett snabbt sätt. 

Arbiter berättar om att han kände sig som en gamer när han började få ett beroende för spel. 

Något intressant med detta argument från Arbiter var att de fanns en viss motsägelse. Han 

förklarar på ett tydligt sätt att gaming är något som växer fram, det är inte nått en personer 

bara blir för att hen spelar något en gång. Arbiter har själv skapat kriterier för vilka som får 

ingå inom facket ”gamers” men när det kommer till självreflektion så fallerar det. Det är alltså 

lättsamt för individen att skapa starka kategorier när de placerar in andra, när det handlar om 

hur individen ser sig själv och sin självidentitet så blir det för självklart att personen är den 

han är. Att ha en identitet handlar om att både se sig själv på ett visst sätt men även få en 

bekräftelse från andra att identiteten överensstämmer (Hammarén & Johansson, 2009). 

          Arbiter som beskriver sina unga år som ensamt och vänskaps löst kan den sista delen ha 

blivit svår att greppa tag om då de personerna som besatt makten i att bekräfta hans identitet 

var ingen som egentligen kände till den vilket kan göra det svårt för han själv att veta när han 

egentligen såg sig som gamer När frågan ”När ansåg du att du var en gamer?” Svarade han: 

”Alltså, när man först satte sig vid en konsol typ.” Hur kommer detta sig? I dagens läge för 

Arbiter är gaming en självklarhet samt en överväldigande del av hans identitet vilket gör att 

när denna fråga kommer upp så associeras det med starka känslor, de starka känslorna och 

den tydliga identiteter fanns nog inte första gången han satt vid en konsol men det upplevs 

nog så i efterhand då minnet är förändringsbart. När känslor ändras kring en person eller i 

detta fall en aktivitet kommer det ge effekt till hur individen minns att det var. Arbiters minne 

kring att han blev till en gamer vid första kontakt är i största förmodan inte sant pågrund av att 

vårt minne är selektivt, det har konstruerats i efterhand i sammankoppling av positiva och 

starka känslor till den aktiviteten (Smart, 2007).  
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5.2 Var identiteten gamer skapas 
För att nu gå in på var denna identitet hade sina rötter, varit började det hela och hur fördes 

och utspelade sig denna identitet sig vidare. Under denna rubrik kommer frågan: Hur skapas 

identiteten gamer och i vilka miljöer? 

          Intervjupersonerna är eniga om att när identiteten gamer hade sin första inverkan var i 

kontakt med första konsolen som de fick. Yoshi, Arbiter och Spyro fick sina första konsoler 

av sina föräldrar som en form av leksak. Det var ett lättsamt sätt att skapa underhållning. 

Ember var den enda som inte var först i sin familj med att få en konsol. Han hade flera syskon 

med stort åldersspann och 2 av dem bodde hemma samtidigt. De var båda stark 

spelintresserade vilket smittade av sig på han själv. Han förklarar hur det var det som hans 

identitet som gamer började sätta fart. Han såg upp till sina bröder och att spela med varandra 

var ett bra sätt att umgås. Det var socialt och något som alltid fanns som ett centrum vilket 

senare smittade av sig på resterande umgänge. Samtliga intervjupersoner förklarar hur 

spelandet den aktivitet de gjorde när de umgicks med kompisar eller syskon för den delen. För 

dessa tre började identiteten gamer formas i kollektiv (Hammarén & Johansson, 2009). Det 

var inte självidentiteten som skapade den eller byggde den vidare utan det gjordes i samband 

med andra gamers. 

          Konsolerna är en central del av spelarnas identitetsutveckling. Det är som en kollektiv 

dragkraft som för med sig men även för samman gamer som sedan även bestämma vilken roll 

men får inom gamer identiteten som Ember, Spyro och Arbiter beskriver att deras sätt att 

spela förändrades när de gick över till att spela PC. Samt att deras självidentitet framkom mer 

i övergången till PC för att det gav spelarna chansen att inte följa kollektivet lika hårt, det var 

numera lättare att skräddarsy sin roll som gamer och du stod inför mer val och frågan ”vilken 

gamer vill jag bli?”. Vilket i sin tur accepterade flera rolltyper inom en spelgrupp då PC var 

det som höll dem samman genom en gemensam chatt, därifrån kunde du sedan gå vilken 

riktning du själv vill där du spelade själv, med en del av gruppen eller hela gruppen som 

Arbiter beskrev (Hammarén & Johansson, 2009). 

          Smart (2007) tar upp att människans rötter en påverkande del av skapandet av en 

människas identitet. Hans bröder var hela starten för denna identitetsutveckling  som sedan 

förstärks  genom socialt umgänge som i sin tur skapade starka positiva känslor kring den 

aktiviteten och som senare gjorde identiteten mer befäst. Att den blev befäst var tydligt då 

Ember började ta gaming delen även utanför hans hem dörrar, både genom att konstant prata 

om det med andra vilket gav han bekräftelse för denna identitet, andra i hans omgivning såg 

han som en nörd men också blev det en så pass befäst  del så han letade upp andra människor 
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som delade detta intresse då han nu ingick i gamingkulturen. De alla förklarade att det var just 

i kontakt med skolan som gamingen gick från lek till identitet. Vilket kan förklaras genom att 

det är under dessa omständigheter som de sekundära habituset skapas (Costa & Murphy, 

2015). När det finns en kultur att förhålla sig till och det finns andra personer med samma 

habitus. Att hitta personer med samma habitus som en själv gör så att personen, i detta fall 

Ember hittar en starkare tillhörighet som blir tydligt  på en plats som skolan.  

          Arbiter förklarade att han spelade mest ensam under de första åren men såg sig själv 

starkt som en gamer, alltså kan gamer enbart skapas utifrån självidentitet. Arbiter tar 

samtidigt upp att efter några år hittade han nära vänner som han spelade med vilket både 

förändrade hans syn på sig själv som gamer till något starkare och något som är roligare med 

andra och som samt skapar starka band. Precis som Hammarén & Johansson (2009) beskriver 

så är identiteten en process något samtliga intervjupersoner håller med om och som blir 

synligt när de talar om sin uppväxt och hur deras spelande förändrades samt att de står så 

starkt idag vid att de fortfarande är en del av deras identitet som ej har minskat. Det var inte 

en identitet från första början för att i det stadiet var det enbart en lek precis som andra lekar. 

          Intervjupersonerna såg definitivt sig själva som gamers, det satte nörd etiketten på de 

umgänge de hade. Det var en identitet som stärktes och kunde skapas i sociala samband. När 

intervjupersonerna spelade med andra och delade erfarenhet, när de pratade om det i skolan, 

när det visade sig att andra grupper tyckte att de var underlig att intresserade sig för detta. Att 

besitta en viss identitet handlar också om att distansera sig från andra som inte har denna 

identitet. Tydligheten att tillhöra eller icke tillhöra blev stor vilket gör så att de står inför ett 

val, varit tillhör jag? För mina intervjupersoner blev det då nördarna, de var som dem, liknade 

sig med dem och förstod dess språk och värderingar. De besatt alltså samma habitus som 

andra spelnördar. När andra grupper ifrågasatte detta habitus blev det tydligt att de inte ingick 

det facket (Hammarén & Johansson, 2009; Bourdieu, 1992). Att spel blev så självklart i rätt 

grupp av människor handlar om connections (samspel). När mina intervjupersoner träffade 

människor som spelar skapades det en naturligt samspel i form av förståelse och självklarhet. 

Yoshi använder ordet ”klickar” en synonym till att beskriva detta. Smart (2007) menar att 

detta samspel är en viktig ståndpunkt för identitetsskapande, speciellt när mina 

intervjupersoner hade hittat andra de kan dela sina spel-erfarenheter med och få lyssna på när 

andra talar som i sin tur ledde vidare till att de spelade med varandra och delade erfarenheter.  

          Arbiter ansåg att gamingvärlden var en del av honom. Det var alltid det han vände sig 

till, det var där han hade roligt och det var där han fick stöd. Han kände sig inte ensam när han 

spelade utan spelvärlden gav han den interaktion som han sökte. Det var en unik egenskap 
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som inte behövde samspel med andra för att finnas där. Den andra byggstenen som är 

kollektiv i detta fall är bekräftelsen av identiteten som att hans föräldrar påpekade hur mycket 

han spelade, att det var det ända han gjorde. I skolan var det andra elever som gjorde det 

tydligt att han inte tillhörde någon av de grupperna som fanns vilket är en form av kollektivt 

identitetsskapande, han fick bekräftelsen av sin nördiga identitet som inte hörde hemma där 

då ingen annan besatt den identiteten (Hammarén & Johansson, 2009).   

          Yoshi beskriver sin identitetsutveckling som starkast iochmed sitt skolbyte. Hur den 

ena skolan passade inte rollen gamer in. Det var låg acceptans för det fältets existens, det 

fanns inga andra inom gaming fältet som han kunde binda sig med. I bytet av skolan 

förändrades detta när Yoshi kunde hitta människor som hade samma fält som en själv. I den 

första skolan fanns de populära och i den nya fanns nördarna. Två olika fält som inte gick 

ihop med varandra, det fanns tydliga olikheter och skillnader. Han berättar  om sin övergång 

mellan dessa grupper, under en period fanns det ett intresse att tillhöra den populära gruppen 

då han fick mer eller mindre lägga ner med spelandet för att göra saker som passade deras fält 

för att få kapital och stiga inom detta fält. Beroende på vilket fält han vände sig till 

innevarande personerna olika habitus, alltså att vissa saker hade värde och andra inte såsom 

att utöva sport eller att spela i detta fall. Ett annat kapital var det sociala kapitalet genom att 

umgås med de populära och försöka visa på att han är en av dem men också symboliskt 

kapital genom att få erfarenheter i de aktiviteter som denna grupp gjorde och lägga ner 

spelandet. Han försökte ta sig in i detta ”vi” som efter inte allt för lång tid visade sig inte vara 

tillfredsställande (Giddens & Sutton, 2013; Bourdieu, 2000; Bourdieu & Wacquant, 1992; 

Malmio, 2015) Både för att han trivdes bättre med att umgås med människor som hade det 

sanna intresset som han själv hade, gaming men också för att han inte lyckades övertala de 

andra om hans identitetsförändring: 

 

Alltså man var ju ute och träna och grejer men, jag fortsatte var mobbad för att jag 

var annorlunda, jag har alltid varit annorlunda och då fortsatte det. Men och det som 

förändrades var att jag bytte skola. Det var då jag träffade den grupp vänner som jag 

umgås med nu. 

 

Detta skulle kunna kallas för misskreditabelt stigma (Goffman, 2014). Yoshi kunde inte 

vidhålla identiteten som den populära men kunde inte må bra över sin identitet som gamer. 

Han försökte gömma sin gamer identitet vilket var ett sätt för honom att skyla det. Om det 

inte finns någon gaming identitet där att se finns det inga spänningar som skapas ifrån den. 
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Att gömma identiteten gjordes genom att försöka sluta spela, han medgav att det inte gick 

helt, det var fortfarande en stark del av sig själv som inte bara går att ta bort. Yoshi försökte få 

sporter som fokus i sin vardag göra allt för att dölja vem han egentligen var. Han mådde inte 

bättre av detta. När han senare kunde ge upp denna charad och få bekvämlighet i sitt rätta fält 

vilket Bourdieu (2005) säger behövs för att individen ska kunna vara sig själv och må bra. 

          Spyro beskriver att det finns en trygghet i att umgås med sin egna grupp av spelnördar. 

Eftersom dessa fyra personer besitter samma typ av fält så blir det tydligt att de även besitter 

samma habitus. Även fast det är olika gamers från olika ställen och umgängen besitter de 

samma värderingar, talar samma språk (i form av slang och begrepp som kopplas med 

spelvärlden) och det på något sätt tillhör samma värld. De alla besitter viljan till att 

differentiera sig från andra och tydligt visa att de är inte som de andra som att inte besitta  

samma värderingar (Costa & Murphy, 2015). Men vad finns det för exempel på detta habitus? 

Som jag sa innan så förgrenar sig gaming och det finns vissa avgreningar inom detta fält som 

besitter lite av ett eget habitus. Som att för vissa gamers är det viktigt att vara up to date och 

ha de nyaste spelen och konsolerna något som de alla gjorde, medans andra gamers anser att 

det handlar mer om att ha ett brett bibliotek av flera olika spel från olika tidsåldrar som Ember 

speciellt ansåg var viktigt. Det handlar helt enkelt om vilken typ av gamer du är. Något som 

ett tydligt exempel på habitus är att vara duktig på spel i någon form. Det var viktigt hos dem 

alla. Arbiter, Ember och Spyro beskrev en stark stolthet i att vara duktig i spel, något som 

också kunde bli känsligt i de lägen som de inte kunde visa upp sin bästa prestation. De fyra 

intervjupersonerna förklarade att  ha hög kunskap om spelet i form av hur världen är 

uppbyggd och karaktärernas egna historia (även kallat för lore) är viktigt och gör en till ”mer 

gamer” men det kan också vara att de besitter mycket erfarenhet i spelet, har spelat längre än 

andra eller vet mer. Att ha mer mechanics alltså att spelaren är duktigare på spelets funktioner 

vilket i sin tur leder till att spelarna har lättare för att vinna då de är duktigare. Som Arbiter 

beskriver så enligt han så önskar sig alla gamers att uppnå högre mechanics och bli bättre 

inom spel precis som att andra vill utvecklas i andra sporter/hobbys. Detta är exempel på 

befintliga habitus inom gaming fältet. De alla tog upp dessa saker med olika tyngd på vad 

som var viktigast (Ibid, 2015). Varför det inte var överens om att det var samma värde  på 

dessa egenskaper kan bero av två olika anledningar. Antingen så är det ett tecken på dessa 

förgreningar, beroende på vilken gren du tillhör inom denna subkultur så kommer du värdera 

egenskaperna olika. Eller så är det ett tecken på självidentitet. Att även fast de tillhör 

kollektivet gamers så har de ändå skapat en egen värdering på vad som gör en till den 

absoluta gamern förmodligen efter den erfarenhet de besitter som bäst. Ember som kan 
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mycket om spel lägger tyngden på detta eller Spyro och Arbiter som anser sig vara duktigast 

på spel inom sina grupper lägger störst tyngd på det. Yoshi lägger tyngd på tid, att han valt att 

spela så mycket som han gör anser han gör honom till mer gamer vilket ingen av de andra 

lägger tyngd på. De är unika beskrivningar om identiteten gamer som inte sammanfaller för 

hela subkulturen (Hammarén & Johansson, 2009).  

 

5.3 Gaming som en social aktivitet 
Hittills har identiteten samt fältet gamers presenterats och nästa fråga blir då: På vilket sätt 

gamers knyter an till varandra och hur identiteten blir påverkad av detta? Något som blev tydligt 

redan innan  intervjuerna utfördes var att det finns en norm kring att gamers besitter en hel del 

negativa egenskaper, vilket utforskades under intervjuerna, stämmer detta eller är det 

uppmålad myt (Matthews , 2011)?  

          Alla mina fyra intervjupersoner förklarar gaming som en social aktivitet i högsta grad. 

Ember, Yoshi och Spyro berättar hur de växte upp med gaming som en social aktivitet. Som 

liten bjöd de hem vänner för att spela, det var någon de pratade om i skolan, Ember och hans 

äldre bror åkte tillsammans och hyrde spel för att sedan ha det som ett redskap till att umgås. 

Även om de ser gaming som en social aktivitet så får de ändå en helt annan stämpling av 

utomstående. Ember förklarar detta fenomen då han upplevde att många av hans vänner blev 

sedd på detta sätt att det är tystnaden och att de är tillbakadragna som gör att de får den 

stämplingen vilket skapar en ond cirkel som sedan leder till att de blir stigmatiserade om de 

behåller detta tillbakadragna beteende eftersom de uppfattas som icke-normalt (Goffman, 

2014). Spyro berättar om online kommunikationen och hur skönt det är att sitta i ett chattrum 

där det finns enbart människor som förstår en befinner sig, där kan han känna sig trygg, det är 

bara de i chattrummet som hör en och han kan vara helt sig själv när han befinner sig i den 

chatten. Att umgås via en chatt skulle anses som ett icke-traditionellt sätt att umgås som 

Bauman beskriver så tar det ofta form inom tekniken och det är ett sätt att öka en persons 

frihet och trygghet men det skapar även skörare relationer (Giddens & Sutton, 2013). Spyro 

känner denna trygghet men inte för att att han distansera sig från människor utan snarare att 

han har ett starkt umgänge där tryggheten ligger i dess liknelse mellan varandra. Han har 

skaffat sig vänner från barndomen som beskrivs som ytterst nära. Detta kan beskrivas som en 

ny traditionalisering i den moderna världen. Att använda sig av online funktionen är ett nytt 

sätt att kunna umgås och ta umgänge till mer extrema gränser (Smart, 2007). Yoshi berättar 

att  onlinefunktioner har tagit bort en del av den fysiska sociala biten då det inte blev lika 

viktigt att träffas i verkligheten för att börja spela med varandra han säger:  
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Alltså då spelade jag nog mer alltså tillsammans med folk eftersom det inte fanns lika 

mycket vad ska man säga.. online och grejer. Då samlades ju alltid folk och vi satt 

hemma hos dem och spela. Vilket. Det är väl det onlinen har förstört lite ändå om man 

får säga så. 

 

Samtidigt är Yoshi tacksam över att den virtuella kontakten existerar då det är lättare att hålla 

samma typ av kontakt oavsett varit han befinner sig. Tid och rum blir inte en sån avgörande 

del till umgänge, gaming har öppnat nya dörrar till detta och är en av de få aktiviteter som går 

att utföra i samma rum eller om en människa befinner sig på andra sidan jorden, eller som i 

Yoshis fall 6h bort, så har han lyckats hålla kontakten och umgänget med sitt vänskaps gäng 

som han införskaffade sen skolan och de har enligt han ett starkt band idag då de pratar eller 

spelar med varandra mer eller mindre varje dag, vilket inte kan anses vara en skör relation 

(Giddens & Sutton, 2013).  

          Som jag nämnde innan så finns det flera teorier om individualisering, något som ofta 

påstås om gamers att det är en osocial sfär som enbart är negativ (Giddens & Sutton, 2013). 

Internet är en del som har skapat en avtraditionalisering av samhället vilket teoretiker anser 

vara en grund för att individualiseringen har ökat och människan inte längre värderar den 

sociala biten på samma sätt som förr, den har gått och blivit skör (Smart, 2007). Bauman 

(Giddens & Sutton, 2013) pekar direkt på den ökade teknologiska världen har ändrat 

människan till att ha blivit distant för att få ökad frihet. Som mina intervjupersoner beskriver 

så är detta inte fallet, bara för att de har skärmar emellan sig när de pratar eller träffar personer 

online så betyder det inte att de inte värderar de personerna svagt eller att banden till dem är 

sköra, snarare tvärt om. Arbiter gav ett exempel på detta, hans föräldrar ansåg att han var 

osocial och instängda pågrund av att han spelade. Arbiter ansåg att de inte förstår sig på det 

sättet han är social på och att det har skapats väldigt starka band mellan dessa personer med  

samma intresse som han själv. Detta är ett annat exempel på ett modernt sätt att skapa band 

som inte följer de traditionella men är minst lika starka. Den fysiska delen är inte längre en 

del en person måste ha för att knyta an till människor, de kan utföra samma typ av samspel på 

ett virtuellt plan och skapa connectedness online. En anledning till varför personal life är en 

viktig del av det moderna sättet att umgås med människor för det finns så många fler sätt att 

umgås i den moderna världen (Smart, 2007). Anknytningen till andra gamers väldigt viktig 

för att kunna uttrycka sitt jag och kunna vara sig själv. Ember förklarar hur det var ett bra sätt 

att kunna knyta an till hans familj då spelandet var alltid något som förde dem samman, även 

idag när han är det enda syskonet som bor hemma så fortsätter spelandet vara ett centrum för 
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deras relation. Vilket pekar på att spelandet har inte gjort familjerelationer döende, det håller 

kvar den vid liv som håller sig under många års tid. Såsom Smart (2007) påpekar så är inte 

alls människan individualiserad utan de har hittat andra sätt att uttrycka sina relationer. 

Genom onlinefunktioner som mina intervjupersoner beskriver är detta ett typiskt exempel på 

detta. Hur världen har blivit mer flexibel i att vidhålla relationer och att det är en viktig 

byggsten i att hålla relationen vid liv även fast personen har flyttat, jobbar och har mindre tid. 

Onlinevärlden har bildat en ny traditionalisering för det moderna samhället. Dessa starka band 

finns både i kärnfamiljen som Ember beskriver men också hos vänner som de alla beskriver 

sig ha, eller som Arbiter beskriver det så har gamers skapat en community. 

          Det är tydligt även för dem att det finns en tvetydig bild av hur gamers är och hur deras 

relationer ser ut. Gidden och Sutton (2013) beskriver finns det en positiv syn och en negativ 

syn till detta. Yoshi beskriver hur det är svårt för icke gamers att förstå sig på hur dessa 

relationer utspelas och de förstår aldrig djupet i dem. Yoshi säger: 

 

Man får ju fortfarande höra det från sina föräldrar.. Aa men fan du måste hitta på 

nånting du kan inte bara sitta inne liksom. Men det är ju inte bara det, jag sitter ju 

inte själv. Utan vi sitter ju ändå, även om vi inte sitter i samma rum så sitter man ju 

och pratar med folk hela tiden men det är just det att dom ser inte det dom ser bara att 

man sitter själv 

 

          Även fast den sociala biten finns där och personen inte känner att han är varken osocial 

eller ensam så finns det ändå personer i detta fall familj som inte förstår sig på detta oavsett 

om det blir förklarat eller inte. Detta handlar om en icke accepterad egenskap som icke 

gamers i detta fall föräldrar har framställt utifrån stereotyper. Dessa stereotyper besitter inte 

någon sanningsbaserad fakta utifrån deras son (Goffman, 2014). Istället kan man vända detta 

till personligt liv för att kunna förklara hur dagens nära relationer ser ut eftersom de är 

förändrade och kretsar inte lika mycket kring kärnfamiljen (Smart, 2007). Föräldrarna 

förväntar sig att barnens relationer till dem och omgivningen ska följa tradition vilket är en 

orealistisk förväntan i det moderna samhället och inte minst av allt för gamers vars relationer 

utspelas och förstärks på ett helt annat sätt.  
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5.4 De ”annorlunda” 
Nu har vi sett hur gamers knyter an till varandra och hur deras sociala bit utspelar sig. Under 

denna rubrik kommer jag presentera: Har personen upplevt sig bli behandlad som avvikande och 

hur har dessa upplevelser i så fall hjälpt till att forma personens identitet?  

          Under alla fyra intervjuer kallade sig spelarna för annorlunda, avvikande och konstiga. 

Inte enbart sig själva utan även den gruppen av personer som de umgicks med vilket de 

benämnde som ”töntarna”, ”nördarna” eller ”de som spelade”. Men de fyra killarna har haft 

helt olika erfarenheter på hur detta har påverkat dem som personer. Spyro betonar att deras 

grupp av ”annorlunda” personer är väldigt äkta och sig själva. Även fast han kunde känna att 

andra kunde se dem på ett konstigt sätt så kände han sig aldrig hotad av detta för de hade 

varandra, han hade personer som var lika konstig som han själv vilket blev en form av 

stöttning. När de befann sig i det fältet skapades det en bekvämlighet som gjorde en trygg och  

när de befann sig i den gruppen fanns det ett visst habitus, vad som var viktigt eller inte. Att 

spela att prata om spel, att vara nödig det var det viktiga, vilket är ett form av habitus 

(Bourdieu, 2005).  

          Ember kände sig stolt över att vara en gamer, med tanke på att han alltid har haft många 

vänner och bröder han ser upp till som också spelar så var det någonstans en självklarhet. 

Men efter ha kommit in i tonåren började han märka att nära vänner blev utsatta, vänner som 

befann sig i hans ”grupp av nördar” och det fanns en viss rädsla att hamna där själv. Han 

märkte själv att de personer som ansågs vara avvikande i gruppen var de som var tysta och i 

bakgrunden, vilket ledde till att han försökte bli motsatsen, bli vän med alla han säger: 

 

 För omgivningen, och jag ville stå utanför det.. jag ville.. mitt sätt att undvika det var 

att bli vän med alla. Liksom och gömma mig i att de tycker om mig, för de kom ju fram 

mer och mer att.. alltså om spel och tysta människor fick ofta mycket smällar, och jag 

var ju tyst, jag var ju lugn och tyst. Men jag hade ändå samtidigt väldigt lätt att 

komma nära folk, prata med folk liksom.. eller liksom bli vän med folk 

 

Detta påbörjade en process med ett konstant rollbyte. En roll är aldrig statisk, beroende på 

vilka vi befinner oss med kommer vår roll att ändras (Hammarén & Johansson, 2009).  Detta 

blev problematiskt, det kom till en punkt det blev för många roller och det skar sig mer än vad 

det hjälpte vilket ledde till en punkt på Ember kände att det var dags att stå för den han var. 

Att han inte måste vara med alla då han hade sin grupp med vänner, sanna vänner. Att slå sig 

fri från detta var inget negativt upplevde Ember, det var både en lättnad och han ansåg att han 



30 
 

fick mer respekt av att vara sig själv, han fick också respekt av att stå för vad han tyckte om. 

Det är det som gömmer att de är gamers som kommer att bli utsatta anser han själv. Han 

ansåg sig själv dock alltid vara annorlunda pågrund av att han var gamer och kände att han 

var tvungen att rädda denna situation för att inte bli utsatt. Detta kallar Goffman (2014) för 

misskrediterade stigmat. Då han visste om sin situation, andra vet om stigmat och Ember fann 

ett sätt att skyla stigmat genom att ändra sin roll och bli lite vän med alla, ett sätt att lätta på 

stämningen och finna någon form av acceptans. Samt att han själv må vara annorlunda men 

inte lika annorlunda som de tystlåtna spelnördarna, vilket funkade en period tills han istället 

hamnade i ambivalens. Det blev för många roller, det blev för svårt att hålla charaden så det 

fallerade, men då finna ett annat sätt att skyla sitt stigma, att stå upp för det och slå sig fri. 

          Arbiter var en av de som Ember skulle ha kallat för ”de som är annorlunda och tysta”. 

Arbiter fann till en början ingen grupp att känna sig trygg hos utan blev, ensam med få vänner 

och befann sig konstant i bakgrunden. Ett stigma kan synas utifrån men de kan också vara 

”osynligt” på utsidan men ändå finnas där, detta är det sistnämnda (Goffman, 2014). Han 

förstod aldrig riktigt själv varför han hamnade i den situationen. Han accepterade det mer som 

att det hade alltid varit så och därför fick det bara förbli, han accepterade sig som den 

annorlunda och kände att han lätt bara tog det och sa ingenting om det och försökte inte ändra 

sin situation. Vilket för oss vidare till Yoshi. Som befann sig i en liknande situation som 

Arbiter men istället inte ville acceptera sin situation utan försöka passa in i en grupp som inte 

var gamers. För att göra detta fick han ge upp sitt spelande, bli en annan roll genom att vad 

Goffman (2014) skulle kalla för ”sätta på sig en mask” och bli någon annan genom att lägga 

ner sin nuvarande hobby och istället göra det den populära gruppen tyckte var viktigt såsom 

sport. Vilket ledde till precis som Ember, ambivalens, det gick inte att vidhålla charaden då 

det blir mer påfrestande än belönande vilket slutade med att han slutade söka sig till denna 

grupp, accepterade sig själv för den han var och vad han tyckte om att göra, spela och senare 

hittade en annan grupp med gamers som han kände att han passade in i och han slapp försöka 

vara någon annan som han inte var . 

          De alla har upplevt stigman på olika sätt, utsatta av det eller haft det runt sig. De har 

även olika sätt att ta sig an problemet och finna en lösning, denna lösning ligger oftast i att 

både finna människor i samma fält där de finner sin trygghet (Bourdieu, 2005). Eller att skyla 

sitt stigma (Goffman, 2014), vilket i detta fall innebär att stå för den han är, inte bli någon 

som är tyst och obefintlig utan stick ut, var stolt och våga vara det du är, vilket är lättare att 

göra när han har en grupp runt sig som han kan vända sig till och känna sig hemma hos. 
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          Ember sig själv som en stolt gamer och även en duktig sådan, något som han själv anser 

underlättade sin identitet som gamer. När en spelare som var Ember i detta fallet är duktig på 

spel öppnas fler dörrar, blir inbjuden oftare och besatt även högre socialt kapital (Bourdieu, 

2005) då han kom i kontakt med flera duktiga spelare som andra spelare i hans umgänge inte 

fick kontakt med, han besatt alltså högt symboliskt kapital då han var bra inom gaming 

(Giddens & Sutton, 2013). Ember beskriver även hur spelandet påverkade hela hans värld, det 

var det ända han ville prata om och den enda gången som han kände sig bekväm var runt 

andra som befann sig inom samma fält. Denna höga position inom fältet gav honom en 

skyddsmantel från att bli utsatt.   

 

5.5 Sammanfattning 
Det studien visade var att gaming är ett fält som besitter flera olika roller inom fältet. Det är 

en identitet som skapas både i kollektiv och samspel med andra gamers, men de alla har en 

självidentitet som gamer som är unik och skräddarsydd. Fältet gamer är en tydlig subkultur 

som har ett starkt ”vi” och besitter kapital som till största del är symboliskt och socialt. 

Spelarna kan klättra och stiga inom detta fält genom att exempelvis bli duktig som Ember gav 

exempel på då det gav han möjligheten att spela med en helt annan grupp gamers som ansågs 

vara bland de bättre (Hammarén & Johansson, 2009; Bourdieu, 1992). Denna roll som mina 

intervjupersoner besitter är inte statisk, den har gått från att vara mer lek till något seriöst och 

även mer befäst. Ordet gamer i sig är ett stigmatiserat ord och två av mina intervjupersoner 

har känt sig stigmatiserade pågrund av att de är gamers. Stigmat beror huvudsakligen 

stereotyper vilket gör det svårt för vissa gamers att passa in. Det betyder dock inte att alla 

gamers får detta stigma. De som blir utsatta är de som inte har ett fält/en grupp gamers att 

vända sig till samt de som inte vågar stå för sin identitet som gamer (Goffman, 2014; 

Bourdieu 2005). 

          Vidare är gaming inte något negativt, osocialt eller ensamt som många etiketterar det 

som. Samtliga informanter relaterar till att detta är det vanligaste sättet att för icke gamers att 

beskriva en gamer. Som Ember säger så finns det självklart vissa gamers som kan passa in  på 

den beskrivningen men i stor grad är gamers och gaming i sig en social aktivitet. Det är ett 

nytt sätt att skapa band till människor, det är ett sätt att umgås, det är ett sätt att vidhålla 

kontakt och god vänskap. Identiteten gamer kan absolut finnas enbart som självidentitet men 

den förändras och stärks i samband med andra (Smart, 2007). Det är en miljö som efterliknar 

en egen värld där de som står utanför inte förstår sig på den, men de som befinner sig inne i 

den hittar trygghet (Bourdieu, 2005). Att förtrycka denna identitet eller försöka förhindra 
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denna utveckling kan leda till misskrediterad, misskreditabelt eller ambivalens (Goffman, 

2014). De som upplevde detta Yoshi som hade misskrediterad stigma upplevde att han mådde 

bättre av att stå för att vara gamer och Ember som hade misskrediterade stigma och försökte 

undvika att bli en av de ”utsatta gamersena” i form av mobbning eller utfrysning upplevde att 

han undvek det bättre genom att stå för vem han var istället för att försöka ändra sig utefter 

vem han umgicks med. 

 

5.6 I relation till andra studier 
I relation till föregående studier så finns det hög överensstämmelse. Studien gjord av Eklund 

(2012) som talar om hur stor vikten i gaming som en social aktivitet var något som alla mina 

intervjupersoner tryckte starkt på, även Arbiter som växte upp utan den biten. Precis som 

Eklund (2012) beskriver så går den virtuella, den som utförs online hand i hand med 

personens identitet i den verkliga världen. Vilket har påverkat intervjupersonerna olika genom 

åren, de har fått dem att känna sig obekväma, utpekade, annorlunda, konstiga, speciella, mer 

öppna och de har gett redskap till att hitta nära vänner. Som Maczewski (2002) intresserade 

sig för den sociala delen av onlinevärlden så anser jag att min studie trycker på liknande 

punkter såsom att onlinevärlden är ett hjälpmedel till att vidhålla kontakt och ha socialt 

umgänge, samt att generationsgapet är en anledning till varför det finns lite förståelse inom 

denna subkultur. 

         Falkner (2007) går in på världen eller som hon själv säger, samhället som spelvärlden 

har skapat. Detta är tydligt i min studie när jag kopplar det till fält och habitus begreppet. Alla 

intervjupersonerna upplevde att gaming var en separat sfär som hade egna värderingar 

(habitus) och som de som stod utanför hade svårt att förstå sig på (Bourdieu, 2005).  

          Maczewski (2002) debatterar runt en specifik intervjuperson som förklarade att hennes 

föräldrar ansåg att hon mådde dåligt för att hon spelade medan hon själv ansåg att spelandet 

räddade henne från att må dåligt. Samma visa går att dra kring Arbiter, var han ensam i sin 

barndom för att han spelade, eller spelade han för att han var ensam? Enligt han själv var de 

det sistnämnda. I min egna analys överensstämmer detta utifrån vad mina intervjupersoner har 

berättat. Både att gaming inte gör en person ensam, det finns en extremt stor samt social 

community men att de alla också hade eller tillslut fann en grupp vänner som de hade starka 

band till. Arbiter själv hittade tillslut sin grupp, så spelandet i sig gör inte spelaren isolerad, 

ibland är det svårt att hitta vänner som man går ihop med vilket onlinefunktioner har gett 

större möjligheter till att idag finna.  
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6 Diskussion 
Det finns en del forskning kring online och spelvärlden, även en del studier om 

identitetsskapande finns inom samma område. Trots detta går det att utforska detta område 

djupare. Denna uppsats är relativt liten och har behövts avgränsas till många områden och 

förhålla sig till ett max antal sidor. I detta kapitel kommer det föras en diskussion kring 

arbetet och ta upp de styrkor och svagheter som finns. Det kommer även vara ett område 

kring framtida forskning och hur det går att föra denna studie djupare.  

 

6.1 Reflektioner 
Överlag är jag nöjd med min studie, det finns självklart svagheter och kan utvecklas vidare. 

Det var lättsamt att hitta intervjupersoner då det finns många gamers i denna moderna tid, det 

var aldrig en svår population att finna. Att använda bekvämlighetsurval ansågs inte vara 

problematiskt i denna utforskande studie utan snarare en bra väg för att inte ta vatten över 

huvudet även fast det blir en brist i reliabiliteten när denna metod  används då den inte blir 

slump baserad. Något som blev problematiskt och som jag får rannsaka mig själv i är att 

intervjuerna blev så olika långa, jag ansåg själv att den som blev längst ca 2h;30m var den 

som hade bäst kvalité av de fyra intervjuerna. Under den intervjun kunde det spinna iväg långt 

från intervjuguiden vilket gav en den djupare insikt i Embers identitet som gamer. För att fixa 

detta går att att ändra sin intervjuteknik. Min intervjuteknik med Ember ansågs vara mer 

passande, skillnaden på Embers intervju och resterande var att det inte fanns en lika stor 

rädsla och inte lika starka begränsningar till att hålla sig till området. Sen är det inte så enkelt 

då vissa intervjupersoner inte har lika lätt för att prata eller blir för nervösa. Under 

transkriptionen av intervjuerna blev det tydligt att jag ibland ställde frågorna på ett sådant sätt 

att de blev svårt för vissa att utveckla sina svar. Detta går att jobba vidare på genom att 

reflektera över det samt ökad erfarenhet. Rätt frågor till rätt person hade kanske resterande 

intervjuer kunnat bli längre och med sin tur kunde ha uppnått en kvalité som liknande Embers 

intervju.  

          Det går alltid att diskutera sin egna position och hur det har i sin tur påverkat resultatet. 

Jag själv spelar  och ingår i denna kultur och besitter liknande historier som mina 

intervjupersoner alltså att jag har växt upp med gaming sen barndomen och har det som befäst 

identitet idag kan detta självklart påverka resultatet. Detta anser jag inte enbart som något 

negativt. Att vara insatt i den sfären skapar högra förståelse för  intervjuerna då de inte 

behöver förklara allt på ett övertydligt sätt. Det är ett visst språk, det är vissa ord som 

uppkommer som inte ingår utanför denna sfär vilket kan göra det problematiskt för en 
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intervjuare som inte är insatt eller har denna förståelse. I allmänhet när icke gamers pratar 

eller skriver om gamers uppstår det en tydlighet i att denna person inte vet vad den pratar om 

även fast hen försöker använda dessa gaming begrepp. Sen att intervjupersonerna känner sig 

mer bekväm och trygg med att prata med en person som kan relatera och har lättare att visa 

förståelse. Det blir inte lika hotfullt som att bli intervjuad av något som vill trycka ner 

identiteten gamer. Sen är det klart att min position kan fläcka av sig negativt  på så sätt att 

som att bli överempatisk. Som uppsatsförfattare är ett mål att visa en sån realistisk avspegling 

av empirin som möjligt. Det finns inget gott i att presentera en felaktig bild utan jag har 

försökt i största mån av att inte bli över sympatiserande och försöka visa ett sida av myntet 

utan ge en rättfärdig bild av vad en gamer är.  

 

6.2 Annan metod 
Att få höra livsberättelser var ett rent nöje. Det är en metod som är ytterst intressant och 

givande. Det var en metod som passade syftet vilket förklarades i metodkapitlet, det finns 

alltid andra metoder som går att använda sig av. Den kvantitativa metoden skulle kunna gå 

genom att göra en enkät. Det positiva med en enkät hade varit att nå fler personer och få en 

mer bred syn på gamers. Det går inte att säga ifall det hade passat detta arbete lika väl då 

syftet var ute efter att etablera att detta fenomen finns och inte få det i ett sorts antal. Det finns 

en viss svårighet hos mig att se detta arbete enbart grundas på kvantitativ metod, jag hade nog 

snarare använt det som en komplettering till livsberättelserna. Det hade kunnat ge bättre svar 

på habitus genom att få in mer kriterier kring vad det är som krävs för att besitta identiteten 

gamer och gå in mer exakt på varit gränsen mellan ”en person som spelar då och då” och en 

gamer. Alternativt kunnat utföra livsberättelser hos gamers och samtidigt göra en 

enkätundersökning som vänder sig till icke gamers och ger en inblick i hur de tar ställning till 

fenomenet. Det skulle kunna vara en god komplettering som bekräftar analysen på ett djupare 

plan. 

          En annan metod som kan vara intressant hade varit observation. Det finns massor med 

forum som kretsar kring just gaming. Det kan vara facebookgrupper eller streams (en 

plattform där personer spelar inför andra) där gamers delar information, upplevelser och för 

diskussioner med varandra. Detta hade också funkat som en bra komplettering och kunnat gett 

en bra bild på hur gamers samspelar eller differentierar sig på detta sätt. Även inom spel är 

intressant, hur integrerar gamers där? Bildas det vissa grupper som differentierar sig mot 

andra grupper? Hur ser hierarkin ut? Listan är lång men gaming är ett så pass brett område 

som enbart blir bredare och öppnar flera portar för framtida studier.  
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6.3 Framtida forskning 
Gaming är ett intressant och växande fenomen som absolut kan studeras vidare på. Det som är 

en av de mer populära vinklarna är genusaspekten något som det redan finns en hel del 

forskning om. Genusaspekten vänder sig gärna mot sexismen inom hobbyn/sporten. Det hade 

varit intressant att ha samma syfte som i denna uppsats men haft 4 tjejer istället och även gjort 

en jämnförelse. Frågan är om identitetsskapandet hade sett annorlunda ut eller inte, hur 

stigmat hade ändrat form eller om tjejerna hittar samma typ av samspel med andra gamers 

eller om det tar en annan form. En framtida forskning kan vara att gå djupare in på 

”subkulturer inom subkulturen”. Det fanns en stark uppfattning om att gamers ofta ses som en 

ihopklumpad grupp men i verkligheten är det många förgreningar. Vissa subkulturer inom 

denna subkultur gillar/förstår sig inte  på varandra medans vissa går bättre ihop. Det hade 

varit intressant att få bena ut detta och kanske även definiera vissa av dessa grupperna genom 

att hitta likheter och skillnader mellan dem. Inom det arbetet skulle det kunna gå att fastställa 

ett habitus. I mitt arbete ger jag exempel på existerande habitus men i ett större arbete skulle 

det gå att försöka hitta mer exakt hur habitus tar form och hur rangordningen ser ut.  

          Det finns också en karriär aspekt inom gaming som hade varit en intressant del att 

undersöka. Idag kan skapas det karriär inom e-sport på olika sätt, antingen genom att tävla, 

streama eller youtube. Hur har den delen påverkat identiteten? Detta hade funkat som 

studieämne då det är otroligt populärt och växande fenomen. Det hade även varit ett svårare 

ämne då det kan vara svårt att hitta dessa personer och få dem att ställa upp på en intervju 

men det skulle kunna ge en bred aspekt på hur spelvärlden växer och når en extrem publik 

samt att det konstant blir mer känt för att vara något en person kan leva på. Detta togs kort 

upp i en av mina intervjuer, om hur karriären gaming har skapat en större acceptans för att 

vara gamer men också införskaffat en viss frustration då vissa kan anse att gaming inte är 

något en person ska kunna leva på. 
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8 Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide  

Barndomen 0-11 

• Berätta om din uppväxt. (Bostad, familj, syskon, ekonomi, dagis/skola) 

• Vad gjorde du på din fritid? 

• Berätta om ditt spelade, hur såg det ut? (Vilka spel, timmar, ensam eller med andra) 

• Vad för typer av spel spelade du? (varför just de spelen?) 

• Spelade dina vänner/familj/personer i din omgivning? 

• Hur reagerade andra på ditt spelande? (familj, vänner, okända, mobbare) 

• Vad har miljön för påverkan på ditt spelande? (negativ/positiv) 

Tonåren 11-18 

• Berätta om ditt tonårsliv. Hur ändrades ditt liv? (familj, vänner, bostad, skola, hobbys) 

• Hur var din syn på dig själv under denna tid? (anser du dig själv som populär, utanför etc 

samt identitet) 

• Såg ditt spelande annorlunda ut? 

• Spelar du samma spel som innan? (har de ändrats eller är de samma, varför?) 

• Såg spelandet i din omgivning annorlunda ut? På vilket sätt? 

• Hur reagerade din omgivning på ditt spelande? (familj, vänner, okända, mobbare, skolan) 

• Upplever du att du var avvikande under mina tonårsår? (på vilket sätt..) 

• Hur mådde du av att umgås med andra gamers? (drogs du till dem? neutralt? kände du dig 

annorlunda/avvikande från andra? etc) 

Vuxen 18-25 

• Berätta om ditt vuxenliv: Hur ändrades ditt liv? (tid, vänner, familj, bostad, ekonomi, hobby) 

• Vad är att växa upp för dig? (Kan man växa upp från spelande?) 

• Hur har din identitet ändrats? 

• Har dina vänner/de du umgås med identitet ändrats? 

• Spelar du på samma sätt som innan? 

• Vad för spel spelar du nu? (har de ändrats eller är det samma varför?) 

• Har spelandets betydelse ändrats på något sätt sen innan? 

• När du blickar tillbaka, när skulle du då ha kallat dig för gamer? Varför? 

• Vad är det som gör en person till en gamer enligt dig? 

• Spelar det stor roll för dig om vad andra tycker om den identiteten? Hur påverkar det dig? 

• Har du någonsin upplevt dig som avvikande på grund av att du spelar? 
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• Har du kvar den identiteten idag? 

• Har den isf ändrats på något sätt? 

Något annat du vill tillägga? 

  

 

 

 

 


