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Sammanfattning 

Syfte: Syftet är att få en bättre bild av hur onlinespelare ser på kapital, status och framgång i spelet 

World of Warcraft jämfört med verklighetens diton. Vilken vikt lägger spelarna vid att vara 

framgångsrika i dataspel? Är det roligare och mer tillfredsställande att samla på saker i spel? Svaren 

på dessa och fler frågor kommer att besvaras i denna undersökning. 

Metod: Denna studie kommer att använda semistrukturerade intervjuer med ett antal aktiva World 

of Warcraft-spelare. Datan som samlas in kommer sedan att analyseras mot tidigare forskning om 

kapital och subkulturer. 

Resultat och slutsats: Spelarna hade väldigt olika erfarenheter och således också olika åsikter om 

samlande och status i spel respektive verkligheten. I mångt och mycket stämde dock empirin med de 

teorier som legat till grund för studien. Eftersom alla är olika borde meningsskillnader uppkomma, 

precis som när man pratar om den verkliga världen. 

Förslag till vidare forskning: En utökad studie med en enkätundersökning som underlag skulle 

kunna användas för att dra mer generella slutsatser om de tankar och åsikter som dök upp i 

intervjuerna. Vidare skulle man med fördel kunna undersöka spelare av andra typer av spel, 

exempelvis skjutspel. 

Studiens relevans för forskningen: Eftersom spelforskningen är relativt ung, finns det få studier 

som belyser spelarnas egna åsikter om vad spel betyder för dem och vilken tillfredsställelse det ger 

att samla på digitala saker. Studien kommer att bygga på den redan omfattande kapitalteorin genom 

att ge en mer personlig inblick i fenomenet. 

Nyckelord: Kapital, spelforskning, subkulturer, World of Warcraft, onlinespel, onlinespelare. 

 

  



 
 

Abstract 

Aim: To gain a better understanding of how online players value collectible items and gaining status 

and success in the game World of Warcraft.  

Methodology: The data was collected through semi structured interviews with active World of 

Warcraft players. The answers were then put against existing theories on capital and subcultures, 

mainly the online gaming culture.  

Results and conclusion: The players in the study had differing opinions, mainly because every 

person is unique and sees the game differently. Some patterns did emerge, however, that seemed to 

work well with the theoretical groundwork. 

Future research possibilites: Building a similar study using a larger survey instead of personal 

interviews would make for a more general understanding of the population. It would also serve to 

either confirm or dispute the findings in this study. Also widening the field of view by asking players 

of different kinds of games would give a more complete understanding of the gaming culture as a 

whole, not just World of Warcraft players. 

Contributions to science: The study gives a more personal and empirical view on what is 

considered valuable in an online game world. Previous studies have mostly relied on theories and 

observations. The aim also is to further to connect traditional capital theory on a relatively new field, 

the gaming culture, and legitimize it as a serious field of study. 

Key words: Cultural capital, online gaming, games studies, subcultures, World of Warcraft, online 

players, gamers. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel tar jag upp bakgrunden till studien, vilken kontext frågeställningen sätts i 

samt syftet med arbetet. Även dispositionen läggs upp i slutet av kapitlet. 

Den här uppsatsen syftar till att få en bild av hur onlinespelare ser på kapital inom onlinespel. Den 

här typen av spel har vuxit fram mer och mer i och med att större titlar såsom World of Warcraft 

(härmed kallat WoW), Counter-Strike, Diablo och många fler har fått mycket stor allmän 

genomslagskraft under de senaste femton till tjugo åren. Kapital i allmän mening har länge varit ett 

välutforskat fenomen, lett av tänkare som Bourdieu (1986) i spetsen. I hans definition betyder kapital 

dock inte endast ekonomiska tillgångar, utan allt som kan hjälpa en människa förbättra sin 

livssituation eller sin position i sin sociala krets. Fiske (1992) och Thornton (1996) har sedan tagit 

Bourdieus teorier och applicerat dem på fankulturer, som avviker från den så kallade ”höga 

kulturen”. Det finns alltså olika sociala fält, eller arenor, där olika människor känner sig hemma. Vissa 

hör till en högre klass, andra arbetarklass eller medelklass (Bourdieu, 1994). Människor påverkas av 

de grupper de är en del av och skapar således en identitet inom gruppen och utanför. Grupper skapar 

strukturer där medlemmarna agerar på ett sätt som är accepterat inom den. Bourdieu (1986) kallade 

fenomenet habitus, och det är de sociala strukturer och de erfarenheter som bestämmer hur en 

person agerar. Ett onlinespel som World of Warcraft och den omkringliggande subkulturen blir både 

ett fält och en del av en spelares habitus. 

På så sätt skapas också grupper där olika typer av kapital värdesätts annorlunda gentemot andra fält. 

Fankulturer är ett fält som är frånskilt den mer accepterade kulturen runtom (Fiske, 1992). Genom 

deras unika kunskaper och samlingssaker som hör till den specifika subkulturen de är en del av, 

skapar medlemmarna eget kapital som värdesätts endast av de likasinnade inom gruppen. Spelkultur 

är också ett eget fält, trots att många spelare säkert är fans av andra saker också, således 

medlemmar i flera grupper. 

Undersökningen kommer att bygga vidare på de här teorierna, men titta specifikt på onlinespel med 

ett stort antal aktiva spelare. Skillnaden är att medlemmarna i den här gruppen onlinespelare inte 

bara är ”fans”, som de Fiske (1992) tittade på, utan också är aktiva deltagare i mer än bara en 

semiotisk mening. 

Eftersom spelintresset vuxit lavinartat på senare tid, har många tagit intresset ett steg längre och 

gjort spelandet till en livsstil och det är inte alls otänkbart att många spelare ser framgång i den 

virtuella världen som viktigare än i verkliga livet. Framgång mäts i mångt och mycket genom 
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personligt kapital av olika slag och därför vill jag undersöka till vilken grad, om någon, det här 

antagandet stämmer och hur tankarna runt virtuella tillgångar skiljer sig mellan olika typer av 

spelare. 

Det blir alltså en påbyggnad av äldre och välutforskade teorier, applicerad på ett område och en 

subkultur som inte fanns när de här teorierna arbetades fram. Det finns redan forskning om kapital i 

onlinespel som till exempel Castronova (2005) och Malaby (2006) skriver om. Att utöka detta 

teoretiska ramverk med en inblick i spelarnas egna tankar kan ge teorierna mer vikt i det växande 

område som spelforskningen är. Spel som medium har med tiden blivit mer allmänt accepterat och 

användningen ökat. Dessa nya virtuella världar skulle kunna ses som en annan del av verkligenten 

och därmed skapa ett större forskningsområde.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att få en bättre förståelse för hur en subkulturs 

(onlinespelare) medlemmar värderar de artefakter och även de kunskaper de får, i det här fallet, 

genom sitt dataspelande. Genom intervjufrågor kan spelarna själva diskutera hur de jämför personlig 

framgång i spelet respektive i ”verkligheten”, alltså den fysiska världen. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser spelare på artefakter, digital valuta och titlar i spelet World of Warcraft? 

- Hur ser spelare på personlig framgång i spelet? 

- Hur kan man jämföra samlande, status och makt i spel med den verkliga världens 

motsvarigheter? 

 

1.3 Centrala begrepp 

De viktigaste begreppen som kommer att behandlas i uppsatsen är de olika typerna av kapital, alltså 

personliga tillgångar och resurser, som definierats av framför allt Bourdieu, Fiske och Thornton. 

Dessa definitioner kommer att förklaras under kapitlet om teorier och den forskning som 

underbygger det kommande forskningsarbetet. Kort kan man säga att kapital är lika med personliga 

tillgångar och resurser som främjar ägaren i sitt yrke, sitt privatliv och/eller sin sociala krets. 
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Ordet artefakter är fysiska objekt med en specifik egenskap eller egenvärde. Om man ser till 

kulturellt kapital är en tavla en artefakt i det att den är ett fysiskt uttryck för den rådande kulturen 

(Bourdieu, 1986). En bil däremot är en mer användbar artefakt, den fyller ett praktiskt syfte. De kan 

dock självklart också vara konstnärliga i sin design. I den här uppsatsen kommer artefakter betyda 

digitala föremål i WoW, till exempel rustningar, vapen, riddjur, husdjur, kläder o.s.v. 

Virtuella, även kallade syntetiska världar förklaras mer ingående under teorikapitlet men kortfattat 

kan de beskrivas som digitalt uppbyggda världar. Till dessa virtuella världar kan människor koppla 

upp sig och med hjälp av en digital karaktär interagera med sin omgivning och andra spelare. 

Player versus environment innebär att en eller flera spelare kämpar mot spelets inbyggda fiender 

och skurkar. Termen förkortas PvE. 

Player versus player betyder att spelarna slåss mot varandra, oftast på avgränsade slagfält eller i 

arenor. Termen förkortas PvP. 

Non Player Character är inbyggda karaktärer i spelet. De innefattar allt ”levande” som inte styrs av 

en spelare. Termen förkortas NPC. 

Raid, eller räd på svenska, innebär att grupper av spelare går ihop för att tillsammans gå genom ett 

avskilt område i spelet där fienderna är tuffare än vanligt och spelarna även stöter på så kallade 

bossmonster, som är enskilda fiender som är väldigt svåra att döda. Dessa fiender kräver en specifik 

strategi och bra samarbete spelarna emellan för att övervinnas. Dessa utmaningar kräver en stor del 

samarbete, kunskap och även att spelkaraktärerna har tillräckligt stark utrustning på sig. 

 

1.4 Relevans för forskningen 

Eftersom spelintresset och de virtuella världarna där det utövas växer ständigt borde de även 

legitimeras som intressanta och nödvändiga forskningsområden. Digital interaktion är idag inte bara 

något som tillhör den subkulturella spelkulturen utan även något som integrerats i samhället med 

exempelvis digital bank, sjukvård och kontakt med diverse myndigheter. Många företag och 

organisationer väljer också att göra sina webbsidor och appar mer interaktiva. Tidigare forskning om 

kapital handlar delvis om fördelningen av resurser i en social maktstruktur, som kanske även finns i 

onlinespel. Huruvida de här maktförhållandena mellan människor i de virtuella världarna påverkar 

dem i verkligheten och vice versa är en av utgångspunkterna för denna studie. Dock är forskningen 

byggd på teorier om samhället och dess strukturer. Det som saknas är hur spelare själva upplever 
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den digitala världen utifrån ett kvalitativt perspektiv istället för teorier grundade i en värld där 

datorer och internet inte var en vardag. 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie är urvalet avgränsat till endast WoW-spelare av två anledningar. Den första är att i 

själva spelet finns det en marknad för både tjänster och föremål som kan köpas med en speciel 

valuta. Andra anledningen till urvalet är att WoW är ett av de största MMORPG-spelen som finns 

idag. Resultatet i studien kommer avgränsas till att analyseras med hjälp av de valda teorierna. 

 

1.6 Disposition 

Arbetet inleds med en genomgång av de teorier och den forskning som redan gjorts, främst inom 

kapital och dess påverkan på människor och deras agerande, men även om subkulturer och 

spelforskning. Sedan följer en diskussion om metodval, urval av respondenter och kort om hur 

intervjuerna ska genomföras. 

Därefter presenteras resultatet, alltså de svar som intervjuerna gav, en diskussion om dessa, följt av 

en analys utifrån de valda  teorierna. 

Som avslutning förs en diskussion om vad undersökningen kan betyda för forskningen och i vilka 

sammanhang den kan komma att användas i framtiden. 

  



5 
 

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en kort genomgång av spelet World of Warcraft, hur det fungerar och vad 

det går ut på. 

För att du som läsare bättre ska förstå det sammanhang den kommande studien kommer att sättas i, 

är det nog bra med en snabb genomgång av vad World of Warcraft är för spel och vad det går ut på. 

Spelgenren kallas MMORPG som betyder Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Det innebär 

att det alltid är online, att det är gjort för att ett stort antal spelare ska spela samtidigt, samarbeta 

och tävla sinsemellan. Spelet släpptes av Blizzard Entertainment år 2004 och har som mest haft 

ungefär tolv miljoner aktiva spelare (www.statista.com). 

Trots att spelet är uppbyggt som ett rollspel är rollspelsaspekten på de flesta servrar ganska liten. Det 

är nästan aldrig någon som ”går in” i en roll när de spelar utan är vanligtvis sig själva men medierat 

genom en avatar. Det finns dock undantag, eftersom vissa servrar är specifika rollspelsservrar, där 

det är ett krav att du faktiskt går in i din karaktärs roll. 

Karaktären man skapar i spelet kan tillhöra olika raser, några exempel är människa, alv, orc och troll. 

Denna karaktär kommer även att tillhöra en klass exempelvis krigare, magiker och lönnmördare.  i 

spelet som är på engelska heter detta ”class” vilket även kan översättas till ”grupp”. Eftersom klass 

på svenska hänvisar till ett hierarkiskt system i samhällsstrukturen är det inte synonymt med klass i 

spelet. I spelet finns det nämligen ingen angiven hierarkisk ordning mellan de olika grupperingarna.  

Målet i spelet är att få karaktären upp till maxnivå även kallat level. När denna studie skrivs är 

maxnivå (level) 100 (etthundra). För att göra detta utförs diverse uppdrag åt NPCer, karaktärer som 

inte är styrda av andra spelare, samt genom att döda monster och bovar. Generellt sett går de flesta 

uppdrag ut på att döda någon eller något. För vissa spelare börjar dock spelet bli intressant först när 

högsta nivån nåtts. Det är här man börjar leta efter de riktigt starka rustningarna och vapnen, skaffar 

speciella samlarsaker såsom häftiga riddjur och husdjur, samt klarar utmaningar som ger hög social 

status. För att döda de svåraste bossmonstren och fienderna måste spelarna skapa grupper och 

samarbeta effektivt. Vissa spelare väljer också att fokusera på den del av spelet där de möter andra 

spelare på slagfält, vilket är en helt annan typ av utmaning än att möta datastyrda fiender.  

En sammanhängande grupp spelare kallas gille (uttalas jille) och finns till för att spelarna ska kunna 

ingå i en gemenskap över lång tid. Det hjälper spelare hitta någon att skapa mindre grupper med när 

de vill göra något som kräver att flera spelare samarbetar. Normalt sett skapas sådana grupper 

endast under en kort tid medan de spelar tillsammans för att sedan upplösas igen. Ett gille skapar 

något bestående där medlemmarna kan ta hjälp av varandra och gör spelupplevelsen mer social. 
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Gillen har också ett gemensamt bankvalv. Det finns även de som skapar gillen endast för det sociala 

och för att enkelt hålla kontakten med kompisar som bor långt bort i verkligheten. 
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3. Teori 

Under denna del kommer all tidigare forskning som ligger till grund för arbetet att presenteras. 

Kapitlet inleds med Bourdieu, som anses vara fadern till kapitalforskningen, vidare till subkulturer och 

till sist spelforskare.  

3.1 Tidigare forskning om kapital och subkulturer 

3.1.1 Bourdieu och den moderna synen på kapital 

För att få en teoretisk grund att utgå ifrån i den här undersökningen görs ett avstamp i Bourdieus 

välkända verk från 1986 där han definierar de tre grundläggande typerna av kapital. Han inleder sin 

text med att anmärka på att kapital ofta ses som något monetärt, alltså saker som direkt kan 

omvandlas till valuta eller investeras med förhoppningen att kapitalet ska öka. Det är detta 

ekonomiska system som vi kallar kapitalism som driver människor att arbeta och försöka öka sitt eget 

kapital. Men för att förstå det samhälleliga systemet vi lever i idag, argumenterar han, måste vi se 

bortom det direkt monetära och titta på vilka andra typer av kapital en person kan inneha. 

Först och främst utgår Bourdieu ifrån att kapital sällan kommer direkt utan är något som samlas ihop 

över tid. För att illustrera sin poäng använder han Roulette som exempel. I turbaserade spel har alla 

samma chans att bli rika, och det kräver ingen direkt insats från spelaren. Alla har en lika stor chans 

att vinna allt eller förlora allt bokstavligen på ett ögonblick. Hade samhället fungerat som ett sådant 

spel hade värdet av ägande varit helt annorlunda. Faktumet att kapital kräver insats och tid för att 

anskaffas ger det samtidigt dess värde. I ett kapitalistiskt samhälle byggt på resurser är målet alltid att 

få sitt kapital att växa på snabbast möjliga sätt. 

Bourdieu kritiserar sedan idén att det bara är monetärt, eller som det kallas, ekonomiskt kapital, som 

räknas och att andra typer av resurser glöms bort även inom forskningen. Han menar att för att förstå 

samhället måste vi även erkänna och räkna med kulturellt kapital och socialt kapital. Även om de 

typerna inte lika enkelt kan användas för att öka en persons ekonomiska kapital har de ett värde i sig, 

som inte är direkt kopplat till ekonomisk valuta; de står för något annat. ”Konst för konstens skull” 

skriver Bourdieu, och menar att konstens monetära ickevärde är vad som i motsats ger pengar dess 

subjektiva värde. 

Trots att de inte på ett direkt sätt har ett objektivt värde kan dessa två typer användas för att öka en 

persons ekonomiska kapital. Skillnaden är på vilket sätt och på vilka grunder kulturellt och socialt 

kapital kan omvandlas till ekonomisk vinning. Detta koncept, menar Bourdieu, är viktigt för att 

forskningen ska förstå hur olika delar av en persons tillgångar kan användas för att skapa en helhet, 
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genom konverteringen av kapital. Nedan kommer en genomgång av de tre kapitalformerna och hur 

de är sammanlänkade. 

 

Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital bryts ned till tre underkategorier; embodied state, objectified state och 

institutionalized state. Översatt blir det förkroppsligat, objektifierat och institutionaliserat kapital.  

Förkroppsligat kapital betyder här att kapitalet i fråga är de kunskaper och erfarenheter som en 

person innehar. Det är alltså inget materiellt, utan räknas som utbildning eller andra typer av 

vetande. Vad som är speciellt med den här typen av kapital är att det är helt personligt, och handlar 

om att förbättra sig själv för att sedan kunna utnyttja det man lärt sig för att arbeta och tjäna pengar. 

Det är också det enda kapitalet som endast kräver investering i form av tid för att skaffas. En skolgång 

tar tid, och det en person lär sig kan inte enkelt överföras, utan måste tränas in över en lång tid.  

Vidare menar Bourdieu att kunskaper och erfarenheter inte alltid lärs in genom en medveten 

ansträngning, utan helt enkelt genom att umgås inom sin familj och vänkrets och även i samhället i 

stort. En persons egenskaper formas alltså tidigt av hennes omgivning och lägger grunden för en 

vidare personlig utveckling i form av utbildning etc. Ett tydligt exempel är religiositet som ofta har en 

stor inverkan på ens personlighet, men även mindre viktiga saker som dialekt är en typ av kulturellt 

arv som kan ses av andra personer på olika sätt. 

Kunskaper som fås genom att spela WoW eller andra spel inkluderar ledarskap, samarbete, 

strategiskt tänkande, Engelska och många fler. Sådana kunskaper är alltid en fördel i verkligheten 

också.  

Objektifierat kapital beskrivs som kultur i form av fysiska verk såsom målningar, texter och 

monument. Den här typen är speciell därför att det finns två sätt att handla med och använda 

kulturella föremål. Man kan naturligtvis köpa och sälja de här objekten men det verkliga värdet ligger 

inte egentligen i objektet självt. Att verkligen använda en målning kräver en viss uppfattning om vad 

den betyder och vad konstnären ville säga med den. Alltså både används och utökas en persons egna 

kulturella kapital genom konsumtionen av ett konstärligt verk. Bara för att en person har pengar nog 

att köpa en tavla, betyder inte det att de har kunskaperna att analysera målningen. Det motsatta är 

naturligtvis också sant, en individ kan har stor kunskap om konst men sakna de ekonomiska medlen 

att själv köpa värdefulla verk. 

I det här fallet är WoW lite speciellt, då de flesta artefakter har någon form av funktion. Det finns 

böcker man kan läsa för att få mer kunskap om spelvärlden, och målningar hänger överallt i slott och 
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andra byggnader. Men det är inget som de flesta spelare samlar på, utan bara ser som en liten del av 

spelupplevelsen. Däremot syns det mer i hur funktionella saker ser ut. Rustningar, vapen och riddjur 

ser alla olika ut, och du bygger din identitet baserat på vad du har på dig och vad du rider på.  

Till sist förklaras institionaliserat kapital, som helt enkelt innebär att personen innehar någon form av 

bevis för sina kunskaper utgivet av en erkänd institution, exempelvis ett universitet. Det är alltså 

papper som visar att personen skaffat sig det kulturella kapital som krävs för ett arbete eller en 

position inom en grupp. Det ger även möjligheten att enkelt jämföra olika människor beroende på 

deras prestationer. Följaktligen blir det ett sätt att garantera sig en bättre ekonomisk position än 

någon som inte har samma kvalifikationer, trots den reella möjligheten att bägge parter i praktiken 

innehar samma kunskaper. 

Titlar är något som skulle kunna översättas från verkligheten till en spelkaraktär. Vissa prestationer 

ger karaktären en titel som skrivs ut under dess namn på skärmen, och blir då ett bevis för vad den 

har gjort och klarat.  

Kulturellt kapital innebär alltså i stort hur kunnig och bevandrad en person är inom konst, 

populärkultur, historia, språk och allt annat som kan kallas kunskap, tillsammans med eventuella 

kulturella verk hen äger. I vissa fall kan även familjens socioekonomiska ställning räknas in i den här 

kategorin. En aspekt som är viktig att ha i åtanke är faktumet att människor föds olika. Alla har olika 

förutsättningar och det följer att de som föds i en familj där kultur värdesätts troligtvis kommer ha ett 

försprång när det kommer till utbildning och även integrering i vad som anses vara finare sociala 

kretsar (Bourdieu, 1986). Vidare argumenterar han att det här leder till en reproduktion av den 

sociala strukturen där vissa har mer än andra, alltså kapitalism, därför att de med försprång kommer 

att föra det vidare till sina barn.   

 

Socialt kapital 

Socialt kapital byggs genom medlemskap i en grupp och även en persons större nätverk av 

bekantskaper, som på något sätt är gynnsamma för henne. Direkt kan detta leda till utlåning av 

pengar eller saker, kunskapsutbyte och även möjligheten att vidga sin krets ytterligare genom 

befintliga bekantskaper. Indirekt kan kopplingar till andra människor leda till möjligheter att bli 

introducerad till arbetsgivare som sedan kan erbjuda ett arbetstillfälle. Samma principer gäller i en 

syntetisk värld, då de är en social skådeplats precis som den verkliga världen. Vill en spelare gå med i 

ett prestigefyllt gille, hjälper det självklart att ha en vän som redan är medlem där. 

Vi ingår alla i flera grupper samtidigt, från den mest grundläggande, familjen, till hela grannskapet och 

samhället i stort. Grupper kan också vara mer selektiva, som klubbar där bara en viss typ av person 
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får vara med, eller ett kollektiv av chefer som ingår i en grupp därför att de delar egenskapen att vara 

chef. Det är dock viktigt att förstå att grupper aldrig är statiska och homogena, utan varje gång någon 

lämnar eller går med i gemenskapen kommer gruppen förändras på något sätt beroende på hur den 

gamla eller nya medlemmen påverkade gruppen i stort. Det är upp till medlemmarna att bestämma 

på vilka grunder nya personer får gå med, och vilka seder, om några, som ska efterföljas. Men det kan 

också vara öppet för förändring beroende på interna eller externa krafter som vill olika saker. 

 

3.1.2 Konvertering av kapital 

Bourdieu avslutar med en diskussion kring hur de olika typerna av kapital kan konverteras till 

ekonomiskt kapital och vad som krävs för att genomföra detta. Han argumenterar att i grunden är alla 

typer av kapital ekonomiska, bara mer eller mindre komplicerade att värdesätta och konvertera till 

valuta. Kunskaper och examensbevis leder till ett önskvärt arbete, men det kan också erfarenheter 

och kontakter göra. 

En av de stora skillnaderna mellan verkligheten och en syntetisk värld är att i den sistnämnda har alla 

samma förutsättningar. Ingen spelkaraktär ”föds” rik eller fattig, därför är spelfältet helt annorlunda 

än det Bourdieu utgick ifrån. Jag nämner målningar som exempel på kulturellt kapital och hur sådana 

kan ses som både något ekonomiskt, som en vara, eller som något att beundras över och analysera, 

och att olika människor antingen har de ekonomiska medlen att handla med, eller kunskapen att 

analysera och uppskatta verket, eller både och. I en spelvärld är det lite annorlunda; självklart finns 

det de som är rikare än andra, men alla börjar på samma nivå och det enda som står mellan dem och 

framgång är tiden de är villiga att lägga på att utveckla sin karaktär. 

Eftersom fokuset i den här studien kommer att ligga på det som skulle klassas som kulturellt kapital, 

men i virtuell form i ett dataspel, krävs en utökning av de här grundläggande teorierna för att fånga in 

en ny typ av kapital som inte existerade när Bourdieu skrev sin text för trettio år sedan. 

Något som man ska ha i åtanke när man jämför verkligheten med en syntetisk värld av den storlek 

som den vi nu pratar om, är att det finns mer likheter än skillnader när det kommer till sociala 

aspekter och även marknader och maktstrukturer. Detta kommer att förklaras vidare längre ner i 

texten. 
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3.2 Subkulturer och vad de betyder för ungdomar 

Thornton (1996) bygger vidare på Bourdieus (1986) teorier om kapital och utökar dem med egna 

subgrupper av kulturellt kapital. I sin bok Club Cultures myntar hon termen Subcultural capital (s. 11) 

vilket innebär kulturellt kapital som endast ses som värdefullt av medlemmar inom en specifik 

subkultur. En subkultur i sin tur är en gruppering av människor som står utanför den rådande 

accepterade kulturen i samhället.  

 

Hebdige (1979) definierar kort och koncist en subkultur som:  

... The expressive forms and rituals of those subordinate groups – the teddy boys and 

mods and rockers, the skinheads and the punks – who are alternately dismissed, 

denounced and canonized; treated at different times as threats to public order and as 

harmless buffoons. (s. 2) 

Detta är grupper som väljer sin egen stil och sina egna värderingar oberoende av, och ofta tvärt emot, 

det omkringliggande, som i sin tur ser dem som konstiga och utomstående. Shaw (2010) 

argumenterar dock genom en diskursanalys av samtidens medietäckning att forskare och även media 

borde se spelare som både en subkultur och en del av den allmänna kulturen. Gruppen ”spelare” är 

fortfarande en ganska sluten sådan, där normer och en egen jargong styr medlemmarna. Under de 

senaste åren har dock stora TV-nätverk börjat sända från tävlingar och givit denna relativt nya 

subkultur mer plats tillsammans med andra områden, främst då sportevenemang. Synen att gruppen 

”spelare” endast består av  tonåriga pojkar utan några vidare framtidsutsikter har förändrats i och 

med att främst Tv-spelen har fått en bredare användning i det ”normala” familjehemmet. 

Precis som Bourdieus(1986) kulturella kan det subkulturella kapitalet visa sig genom kunskaper om 

specifika musikgrupper, genrer eller stilar, men också genom ägandet av artefakter såsom 

musikskivor, stilspecifika kläder eller memorabilia exempelvis actionfigurer, gitarrplektrum från en 

liveshow och så vidare. 

Thornton (1996) skriver specifikt om ungdomskulturer som bildades i och runt dansklubbar under 

1980- och 1990-talet, men hennes insikter om  klubbar som Sociala platser för ungdomar att komma 

ifrån sina familjer och umgås med sina likar torde stämma oavsett vilken typ av grupp det gäller 

(Thornton, 1996, s. 15). Det blir således en tillflyktsort från verkligheten utanför klubben och 

umgängeskretsen. Detta belyses vidare med faktumet att klubbar ofta är avgränsade från utsidan och 

inredda på ett sådant sätt att gästerna glömmer tid och rum och därigenom känner sig fria och 
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obehindrade att uttrycka sig genom dans och låtarnas texter. 

Att se grupper och/eller platser som en tillflyktsort kommer att spela stor roll i den kommande 

studien. Många spelare ser den virtuella spelvärlden som just en plats där de känner sig stärkta och 

där verklighetens regler och begränsningar inte gäller. Det blir också en arena där  alla har samma 

möjligheter och förutsättningar att utveckla sig, ett faktum som inte översätts till verkligheten. I de 

här världarna utanför den verkliga kan alla skapa en ny identitet och försvinna i den medan de spelar. 

Subkulturer är på inget sätt något som försvunnit, snarare tvärtom på senare år. Nya filmer, TV-serier, 

böcker och TV- och dataspel skapar sina egna grupperingar av fans som känner ett behov av att 

träffas och umgås med likasinnade. Och även om mycket av interaktionen idag har flyttat över till 

internet är Thorntons idéer fullt applicerbara om vi ser på hur artefakter och kunskaper värderas högt 

av dem inom den specifika gruppen. 

Huizinga (1949) skrev om lekande som en förlaga till en kultur, med uppsatta regler och ofta någon 

form av tävling som driver leken framåt. Han skriver att leken skapar en grupp, avskild för stunden 

från världen utanför. Ett mycket passande citat av Huizinga lyder: 

The ”differentness” and secrecy of play are most vividly expressed in ”dressing-up”. 

Here the ”extra-ordinary” nature of play reaches perfection. The disguised or masked 

individual ”plays” another part, another being. He is another being. The terrors of 

childhood, open-hearted gaiety, mystic fantasy and sacred awe are all inextricably 

entangled in this strange business of masks and disguises. (s. 13) 

Detta skrevs för nästan tjuttio år sedan, men stämmer nästan in mer på dagens data- och TV-spel än 

på de lekar han refererade till i sin text. Spelen låter användarna anta en annan identitet och 

försvinna in i en annan värld, där andra regler och normer gäller. Ur dessa förutsättningar torde ju en 

ny typ av kultur bildas, precis som Thorntons klubbkulturer i England på sent 1900-tal.  

 

3.3 Fans och deras egna kapital 

Där Bourdieu (1986) talar om kapital ur en relativt privilegierad ståndpunkt, där konst och litteratur 

betyder ”hög kultur” och utbildning betyder examen från någon legitim institution, utgår Fiske i sin 

text The Cultural Economy of Fandom (1992) från de grupperna av människor som inte är övre 

medelklass, de som inte har en formell högre utbildning och de som väljer att inte följa den rådande 

”legitima” kulturen. En av grupperna, och den han fokuserar på, är fans, det vill säga de som tar ett 

intresse till en högre nivå och blir väldigt kunniga och inblandade i ett visst område av kulturen. 

Han understryker att den utökade modellen byggd på Bourdieu fungerar på precis samma sätt, men 
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Fiske väljer att lägga till Populärkulturellt kapital (Fiske 1992, s. 33). Med det menas kulturella verk 

skapade av en subkulturell grupp, i det här fallet fans av ett redan existerande fenomen. Då denna typ 

av kapital står utanför den ”legitima” kulturen som Bourdieu utgår ifrån är det svårare att konvertera 

subkulturellt kapital till ekonomiskt, men Fiske menar att det finns undantag. Viss memorabilia, 

exempelvis förstautgåvor av serietidningar och samlarkort, kan vara värd enormt mycket pengar. 

En viktig del av kapital, speciellt kulturellt, är dess exklusivitet och vilken känsla det inger hos ägaren 

och de runt omkring. Det symboliska värdet hos ett objekt är ibland mycket högre än det praktiska 

värdet. En signerad musikskiva är mer värdefull än en som inte är signerad trots att de har samma 

tekniska funktion. Är skivan också ovanlig ökar värdet ännu mer genom dess exklusivitet då endast ett 

fåtal människor får chansen att äga den. Exklusivitet, stil och status går hand i hand i ett modernt 

kapitalistiskt samhälle (Baudrillard, 1968). Paulk (2006) applicerar Baudrillards teori på spelet The 

Sims där inredning är en stor del av spelets upplevelse och där vissa möbler har högre ”status” än 

andra och de digitala spelfigurerna som bor i huset reagerar utefter möblerna och inredningen. I The 

Sims är figurerna såklart programmerade att reagera så, men det är inte otänkbart att teorier som 

dessa legat till grund för hur spelet skulle representera stil och behovet av ”fina” saker. 

Precis som i Bourdieus (1986) modell är kapitalet fördelat ojämnt mellan de som har mycket och de 

som har lite även inom fankulturer. Detta blir än mer sant när det sätts i en kontext av en marknad, 

oavsett om den är verklig eller virtuell. Troligtvis kommer vissa spelare lägga ner mer tid och energi 

på att samla mer resurser än andra, helt enkelt därför att det får dem att känna sig framgångsrika. 

 

3.4 Fans som deltagare 

Jenkins utforskar i sin bok från 1992 hur fans gör fenomenet för deras fandom till sitt eget. De blir en 

del av texten de läser eller TV-serien de tittar på, och gör dessutom ofta egna texter med 

utgångspunkten i den värld de är intresserade av (Jenkins, 1992, s. 52). Genom att bli så insatta i en 

värld utanför vår egen, skapa egna historier och umgås med andra fans, berikas den ursprungliga 

texten med nya, om än inofficiella, delar och berättelser. Det är detta som skiljer ett fan från en mer 

allmän tittare eller läsare. Den kulturen som byggs upp ger originalet mer liv och mer värde just 

därför att fansen värderar texterna så högt. 

I sin bok från 2006 nämner Jenkins vidare att efterhand blev fankulturer mer accepterade i allmänhet 

och även hos skaparna av originaltexterna. I och med detta blev fansen en drivande del av 

fenomenet de deltar i (Jenkins, 2006, s. 1). Han skriver visserligen mest om TV-serier och andra mer 

”passiva” medier, men trots att ett onlinespel sätter upp helt andra förutsättningar för deltagande, 

gäller hans teorier här också. Ett spel utan spelare vore ju ingenting och den kulturen som byggs upp 
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runt omkring har också format utvecklingen av spelet. Ett känt exempel vars fans inte bara var 

deltagare, utan också utvecklare, är spelet Counter-Strike. Spelet började som en modifikation av ett 

annat spel, Half-Life, och utvecklades av privatpersoner på en grund först skapad av ett spelföretag.  

Detta inledde en ny trend där spelare fick en större plats under utvecklingen av spel genom 

modifikationer och även testande av nya spel innan de släpps på marknaden. Vidare nämner Deuze 

(2007) att speciellt i MMORPG’s som WoW, skapar spelarna sin egen upplevelse genom marknader 

och sociala interaktioner (Deuze, 2007, s. 218-219). 

 

3.5 Syntetiska världar och deras invånare 

Malaby (2006) vill med sin text bygga upp ett resonemang byggt på Bourdieus (1986) teorier och titta 

på hur de appliceras på virtuella, eller syntetiska världar, som han, med stöd av Castronova (2005), 

väljer att kalla dem. Med syntetisk värld menar han virtuella arenor som är konstanta, alltså online 

och funktionella oavsett om spelare är inloggade eller inte. Världarna blir en egen entitet, precis som 

den verkliga världen. Genom att jämföra marknader i verkligheten med dem som vuxit fram i 

onlinevärldar, främst Second Life och World of Warcraft vill Malaby jämföra och framförallt se om 

virtuellt kapital kan ha ett värde i verkliga livet. Mycket riktigt menar han att marknaderna online och 

offline har flutit samman i och med att fler och fler spelar de här spelen och interagerar på olika sätt i 

de virtuella världarna. Malaby och Castronova menar att gränsen mellan virtuellt och verkligt har 

blivit väldigt diffus under de senaste åren (Malaby, 2006, s. 5). Faktumet att valuta, föremål och även 

hela spelkaraktärer säljs på verkliga marknader utanför spelet, exempelvis eBay, är bevis på detta 

påstående. 

Malaby identifierar flera likheter mellan virtuellt och verkligt, exempelvis att drivkraften bakom båda 

marknaderna är tillgång och efterfrågan och att vissa föremål är universellt högre värderade 

beroende på hur svåra eller tidskrävande de är att tillverka, hur ovanliga de är att hitta till salu osv. 

Han anmärker helt korrekt att många av de artefakterna i WoW som är dyrast också är de som tar 

lång tid att skapa eller är svåra att hitta. Här måste jag dock själv inflika att de allra flesta föremål av 

högre värde binds till den spelkaraktären som först plockade upp det. Det är alltså tekniskt omöjligt 

att handla med de mest värdefulla artefakterna i WoW. Detta är ett medvetet val av spelskaparna, 

just för att förhindra att spelet devolverar till helt och hållet marknadsdrivet och försäkrar att endast 

de spelare som förtjänar det får tag i de mäktigaste sakerna. Detta är väl den största skillnaden 

mellan spelvärldar och den riktiga världen, i verkligheten styr samhället genom sin kultur vad som är 

värdefullt och inte, medan i spelen bestämmer till stor del spelskaparna sakers värde genom att göra 

vissa föremål svårare att få än andra. In-gamevaluta, alltså pengar som bara existerar i spelet, kan 
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däremot skickas mellan spelare, och kan således konverteras till verklig valuta om ett sådant 

arrangemang görs upp mellan spelarna. Om vi har detta i åtanke är tid den viktigaste variabeln när 

det kommer till framgång i spel. Att arbeta upp en karaktär som sedan kan ansluta sig till den större 

marknaden tar enormt lång tid, vilket är en av de aspekterna som kommer utforskas i den 

kommande studien av spelare. En spelare kan helt enkelt inte bli framgångsrik utan att investera 

mycket tid i spelet och samla på sig kapital, både i form av valuta och artefakter, men även det som 

Bourdieu kallade embodied cultural capital, alltså kunskaper om hur spelet och marknaden däri 

fungerar (Bourdieu, 1986). 

Utöver artefakter finns det däremot en rik marknad för tjänster, några som nämns i Malabys text är 

att magiskt förstärka ett föremål åt någon annan, oftast mot att ägaren av föremålet står för 

materialet som krävs och en betalning i form av guld; samt att bryta upp låsta lådor, något som 

endast en typ av karaktärsklass kan göra. 

Men hur värderas artefakter som inte direkt hjälper spelaren att avancera sin karaktär, utan vars 

värde skulle ses ur samma perspektiv som en tavla, alltså objektifierat kulturellt värde? Den frågan 

ställer Malaby, och det är just det min studie förhoppningsvis kommer att, i alla fall delvis, besvara. 

Han ställer frågan mer ur ett marknadsperspektiv, alltså ”hur konverteras denna typ av objekt till 

valuta?” Men det är ju endast ett sätt att se på det. Mer intressant är att se hur de här sakerna 

känslomässigt värderas av ägarna. Maslow (1943) listar estetik som ett behov på sin behovstrappa, 

och det gäller troligtvis även i en digital värld. 

Något mycket intressant Malaby tar upp är att en spelkaraktär i sig kan bli ett värdefullt föremål 

(Malaby, 2006, s. 16). Faktumet att artefakter i spelet ofta inte kan köpas för att enkelt förstärka sin 

egen karaktär förhindrar inte människor från att köpa hela konton, för riktiga pengar, som har färdiga 

spelkaraktärer redo. De erfarenheter och styrkor som ligger hos spelkaraktären, alltså inte hos 

spelaren själv, ger den ett egenvärde som kan kvantifieras och konverteras till verklig valuta. Detta är 

dock mot reglerna Blizzard satt upp för spelarna, men det hindrar tyvärr inte fenomenet. 

Artefakter är dock inte bara något att handla med, utan är ett sätt för människor att känna sig unika i 

en värld där konformitet ofta hyllas (Ilmonen, 2004). Att äga och visa upp speciella kläder eller prylar 

skapar en identitet som vi själva har makt att styra över. Objekt i sin tur går från att vara en vara på 

en marknad till att bli en persons egendom genom att köpas och sedan ges dem känslor och 

värderingar av ägaren. Den här processen tar tid och enligt Ilmonen(2004) blir en person mer och 

mer fäst vid något ju längre tid som går. Utöver den principen ökar också det känslomässiga värdet 

hos ett objekt beroende på hur mycket möda det innebar att få tag i det. Något som kommer gratis 

kommer inte inge samma känsla av bedrift som något ägaren tvingades kämpa för. Däremot kan 
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vissa varor bli mindre värdefulla över tid. Ett tydligt exempel är elektronik som varje år blir utdaterad 

när nyare versioner kommer ut på marknaden. Detta är såklart en stor drivkraft i den globala 

ekonomin i stort, människor vill ha nytt och bättre än det de redan har. Samma effekt borde 

rimligtvis driva spelare i de syntetiska världar där ackumulering av bättre utrustning är en stor del av 

utmaningen; inte minst därför att spelet fortfarande expanderas kontinuerligt, vilket gör att spelarna 

möter allt tuffare motstånd och måste därför utveckla sin karaktär för att kunna uppleva alla delar av 

spelet. Det enda som tillåts bestå är alltså estetiska saker och titlar och bedrifter som följer med 

karaktären genom hela dess karriär. 

 

3.6 Dataspelens ekonomier och hur de hänger ihop med de verkliga 

Castronovas bok från 2005 utforskar och ämnar förklara för en bredare massa att syntetiska världar 

är något som bör tas på allvar och att det som händer i de här världarna påverkar människor och 

samhället i stort även i den riktiga världen, och vice versa. För att illustrera sin poäng skriver han att 

det som händer i en fantasivärld inte skiljer sig särskilt mycket från händelser i verkliga världen. Han 

argumenterar att saker som händer en person alltid är en typ av fantasi, byggd av regler och normer, 

oavsett om det händer på riktigt eller i ett spel (Castronova, 2005, s. 161). Det är en mycket 

intressant tanke att vi själva bygger en verklighet i våra sinnen och vissa människor väljer att bebo två 

separata existensplan på samma gång. Samtidigt värderas saker på precis samma sätt i och utanför 

den syntetiska världen. Bara för att ett magiskt föremål i WoW inte är ”verkligt” ur ett naturalistiskt 

perspektiv blir det verkligt därför att en människa gör det till en del av sin verklighet. Castronova 

använder diamanter som motsvarighet; de håller bara ett värde därför att många människor 

kollektivt värderar dem högt. Att något är virtuellt är inte längre relevant i dagens samhälle 

(Castronova, 2005, s. 147). 

Genom en diskussion framhäver han att marknader redan år 2005 när boken skrevs hade blommat 

upp i spel som EVE Online, ett rymdbaserat MMOG som finns kvar än idag, och att marknaderna och 

möjligheterna bara skulle växa med tiden. Det fanns alltså redan för tio år sedan ett mycket reelt 

värde i digital valuta och artefakter även om flera av de stora spelutvecklarna gjorde och gör sitt 

bästa för att stoppa det och hålla kvar känslan av ”en fristående fantasivärld” (Castronova, 2005, s. 

163). Han hade helt klart rätt, nu tio år senare köper och säljer spelare fortfarande virtuella saker, 

och Blizzard själva, de som skapade och driver WoW, har lagt in möjligheten att köpa speltid för guld 

i spelet i stället för att betala med riktiga pengar. 
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En av funktionerna i WoW som driver ekonomin är auktionshuset, där spelare kan köpa och sälja 

föremål och material helt fritt, förutom att spelet tar en liten avgift i guld precis som på en riktig 

auktion. Precis som i verkligheten kan de som är duktiga och framgångsrika kontrollera vissa delar av 

marknaden och på så sätt bli ännu rikare på bekostnad av andra. Det här systemet skiljer sig 

egentligen inte alls från en verklig dito och det är ett intressant koncept att diskutera med 

respondenterna. 

Castronova lämnar dock den strikt ekonomiska dimensionen en stund och för en diskussion kring vad 

som kan göra en ekonomi rolig. Genom hans egna spelande, och även genom ganska allmänt 

accepterade mänskliga normer, argumenterar han att ägande av saker är något som ger 

tillfredsställelse. En ekonomi finns bara i bakgrunden för att människor ska vilja ha och sedan få tag i 

något de önskar sig (s. 177) Notera att detta endast är Castronovas funderingar kring en 

grundläggande mänsklig funktion, men jag lutar åt att hålla med. Något måste ju driva människor att 

göra saker utöver det som krävs för att leva. Maslows kända behovstrappa placerar personlig 

framgång som det högsta behovet, men det kan endast uppnås genom att först bli respekterad av 

andra och av sig själv, tillhörighet till en grupp som accepterar en samt en förståelse för världen runt 

omkring en. Framgång, hur den än yttrar sig, hjälper en människa att stiga som person vilket ger 

tillfredsställelse. 

Kopplingen mellan speciella föremål och framgång är tydlig och genomgående i spel som WoW, då 

de visar att spelaren lagt ner mycket tid och energi på att bli bättre. Castronova grundar detta i egna 

observationer från onlinespel och noterar själv att det saknades, när boken skrevs i alla fall, empirisk 

data över detta, och det är ett hål jag önskar fylla med den här undersökningen. 

Vidare menar Castronova att processen att lära sig saker är en mycket givande aktivitet, vilket 

understöds av Maslow, och där det i verkligheten är ganska svårt att mäta skicklighet medan den 

utvecklas, får du i spelet alltid en notis som berättar att spelkaraktären nått en ny nivå. Även att göra 

saker som i sig själva är långtråkiga eller ointressanta blir givande därför att målet är värt mödan och 

det ger en känsla av bedrift (Castronova, 2005 s. 177). 

Genom de här insikterna kommer han fram till att syntetiska ekonomier inte egentligen skiljer sig 

från de som driver vår verklighet och att spelvärldarna nu faktiskt har blivit mer en del av 

verkligheten än något som står utanför. 
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3.7 Sammanfattning 

De här teorierna tillsammans skapar en intressant ingång för den här studien då subjektet i fråga, ett 

spel med en intern marknad driven av fans som samtidigt är deltagare, således kan utforskas och 

tolkas med hjälp av de olika teoretikernas synvinklar samtidigt. 

De teorier jag gått igenom har på ett eller annat sätt sett kapital som något som kan och oftast blir 

konverterat till ekonomisk vinning för en person eller grupp, med undantag för Castronova (2005), 

som förde en intressant diskussion vid sidan om den ekonomiska biten om nöjet i att helt enkelt äga 

saker, att överkomma utmaningar och att växa som spelare och som person. 

Den här studien däremot är intresserad av att se om och hur spelarna själva får ut tillfredsställelse av 

spelet och möjligheterna till självförbättring och uttryckande det ger, även om det inte leder till direkt 

ekonomisk vinning. Om det kommer ur nya sociala band som knyts, känslan efter att ha besegrat en 

synnerligen elak skurk eller av att utvecklas som gruppledare, kommer förhoppningsvis besvaras 

senare i uppsatsen. Genom intervjuer kommer studien förhoppningsvis ge en mer empirisk vinkling 

än de observationer Castronova gjorde, även om de generellt sett säkert stämmer. 

Ett sekundärt syfte kommer vara att i alla fall delvis legitimera spel och spelare som en mycket verklig 

del av den riktiga världen också. När Castronova skrev sin bok år 2005 började företag och forskare 

smått se virtuella världar som något riktigt, inte bara en nisch inom nördkulturen, och efter hand har 

även virtuell valuta såsom Bitcoin blivit något helt legitimt i den utvecklade världen. 
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4. Metod 

Nedan följer en genomgång av vilken metod som kommer att användas och varför, samt 

genomförandet av själva undersökningen. 

 

4.1 Metodval 

Den här undersökningen kommer att bygga på intervjuer med WoW-spelare som fritt kommer att 

diskutera sina egna erfarenheter och synpunkter på de frågor som ställs. Intervjuer lämpar sig 

mycket bra i studier där människors åsikter, tankar och erfarenheter är av intresse (Kvale, 

Brinkmann, 2014). Om studien hade innefattat en större grupp respondenter hade någon typ av 

enkätundersökning varit  ett bra komplement till intervjuerna, som i så fall skulle bidragit till en 

säkrare generalisering. Eftersom jag är till större del intresserad av respondenternas personliga 

åsikter ur ett kvalitativt perspektiv kommer denna studien enbart baseras på en metod av intervjuer.  

Anledningen till detta beslut är för att studien handlar om något väldigt personligt, hur någon ser på 

framgång och status, väntar jag mig många intressanta synpunkter som sedan kan kopplas till de 

teorier som presenterats ovan. 

Sedan skulle det säkerligen gå att göra om vissa av intervjufrågorna så att de fungerar i en enkät, om 

intresset finns att applicera frågeställningen på en större grupp spelare för vidare forskning.  

Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att frågorna var ett underlag för en fri diskussion 

mellan intervjuare och respondent. Denna typ av intervju är bra därför att den är flexibel och det är 

enkelt att ställa uppföljningsfrågor under intervjuns gång (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2003, s. 

103). 

 

4.2 Respondenter och urval 

Under mina nästan tio år som WoW-spelare har jag identifierat tre generella typer av spelare. Den 

vanligaste är den som ser spelet som avslappning och nöje, samt inte tar det  på alltför stort allvar. 

De slåss både i grupper mot spelet och mot andra spelarlag på slagfälten. Sedan hittar vi den seriöse 

spelaren som tar intresset till en högre nivå. De här spelarna brukar gå in antingen för PvE och 

försöka bli det främsta gillet på sin server, i sin världsdel eller kanske hela världen genom att döda 

alla bossmonster först av alla. Eller så går spelaren in för PvP, vilka tävlar om att bli det främsta laget, 

precis som ett hockey- eller fotbollslag. Till sist har vi den sociala spelaren, som ser spelet som en 

mötesplats och en arena för att hitta kompisar och umgås med människor som kanske bor långt bort. 
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Min uppfattning är att de flesta spelare är någon blandning av de här tre typerna, eller mer eller 

mindre seriösa i perioder. 

De här typerna av spelare skulle kunna jämföras med andra typer av fans och medlemmar av 

subkulturer. Jenkins (2006, s. 42) skriver att en TV-serie, film, bok eller andra texter kan attrahera 

olika publiker till olika grad. Ett exempel är Sagan om ringen som finns både som bokserie och 

filmatisering. Vissa personer har sett filmerna i sociala samanhang medan andra både sett filmerna 

och läst böckerna. Vidare kan personer fördjupa sig ytterligare i texten och lära sig mer om 

historierna och karaktärerna. Sist men inte minst finns det även indivder som skapar egna historier 

och karaktärer satta i det universum som orginalet utspelar sig i. Det här exemplet visar en klart 

stegring närmare och närmare det som Jenkins (2006) karaktäriserar som ett ”fan”. Till skillnad från 

hans karaktärisering kommer det bli andra förutsättningar i denna studie för indelning av olika 

spelartyper. Detta eftersom alla spelare per definition redan anses vara ett ”fan” av spelet oavsett 

grad i engagemang.   

Förförståelsen för denna studie är att de respondenter som jag karaktäriserar till de tidigare nämnda 

spelartyperna kommer att ha olika åsikter och berättelser under samtliga intervjuer. Denna 

förförståelse är samtidigt en förhoppning för att få ett så mångfacetterat empiriskt material som 

möjligt för att analysera.  

Tanken var att respondenterna skulle bestå av nio personer med tre från varje spelartyp: sociala 

spelare, vardagsspelare och seriösa spelare. För att hitta mina respondenter har jag använt mig av 

mitt privata kontaktnät där vissa respondenter är vänner och andra är vänner till vänner. Med denna 

urvalsteknik, som även kallas snöbollurval, har jag fått fram en grupp respondenter på åtta personer 

där samtliga faller in under den blandande spelartypen. Snöbollsurval innebär alltså att en 

respondent rekommenderar till någon hen känner och vet kan delta i ytterligare en intervju för 

studien (Larsson, 2000, s.58). Anledning till att jag valt denna urvalsmetod är för att få en fokuserad 

informationsgrupp där jag vet att samtliga är aktiva WoW-spelare. Hade det istället varit ett 

slumpmässigt urval skulle antagligen vissa respondenter inte vara relevanta för studien vilket skulle 

vara slöseri med tid utifrån frågeställningens utformning.  

Det är även viktigt att tänka på könsfördelningen i spelet och således också bland respondenterna. 

Websidan Statista (www.statista.com) anger siffran till 60 (sextio) procent män och 40 (fyrtio) 

procent kvinnor, därför känns det relevant att även fördelningen i respondentgruppen är något sånär 

lika den verkliga. Respondentgruppen har bestått av fem män och tre kvinnor  vilket stämmer 

överrens med förhoppningen att likna den verkliga fördelningen inom spelet. 
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Här nedan följer en lista på respondenternas kön och hur länge de spelat. Åldern på samtliga är 

mellan 20 och 35 år. 

1. Man, spelat sedan 2004. 

2. Man, spelat sedan 2008. 

3. Man, spelat sedan 2004. 

4. Man, spelat sedan 2006. 

5. Man, spelat sedan 2005. 

6. Kvinna, spelat sedan 2008. 

7. Kvinna, spelat sedan 2005. 

8. Kvinna, spelat sedan 2004. 

 

4.4 Frågor 

Jag kommer att inleda intervjuerna med frågan hur länge personen har spelat WoW och om de spelar 

eller har spelat andra spel. Det är troligtvis skillnad mellan de svarande beroende på kön och hur 

länge de spelat. Thornton skriver att subkulturer kan ge en tillflyktsort där andra värderingar än de i 

den legitima kulturen styr medlemmarna (Thornton, 1996, s. 15). Utifrån den tankeställningen är 

nästa fråga om varför respondenten spelar och vad de får ut av spelet som inte kan uppnås i verkliga 

livet. Här hoppas jag få svar som indirekt svarar på några av mina frågeställningar, t.ex. om det är 

enklare eller mer tillfredställande att inneha status i den syntetiska världen och dess kultur.  

De frågorna som handlar om samlarsaker är direkt kopplade till kulturellt och subkulturellt kapital 

och ämnar ringa in ytterligare av studiens frågelställning. Frågorna är medvetet formulerade så att 

”kapital” inte direkt nämns utan språket ska vara familjärt för respondenterna och inte låta för 

vetenskapligt. Kopplingen mellan virtuella objekt i en syntetisk ekonomi och teorierna om kapital 

som ett tecken på framgång kommer förhoppningsvis belysas genom svaren som fås in. Mest 

intressant är kanske frågan om hur spelarna själva jämför virtuellt och verkligt kapital. Castronova 

(2005) tittade på skillnader och likheter mellan virtuellt och verkligt men genom ögonen på en 

ekonom som också var spelare. Detta leder in till konverteringen av subkulturellt kapital till 

ekonomiskt och vice versa.  

Till sist tittar vi på den sociala aspekten, skiljer man spelare ifrån varandra med hjälp av deras 

karaktärers synliga kapital? Detta kan kopplas till Bourdieus (1986) teorier om att kapital är viktigt för 

ens framgång. Det intressanta med onlinespel är dock att många gånger håller ihop en grupp bara 

under tiden de tar sig an en specifik utmaning för att sedan upplösas och gå skilda vägar. Blir det då 
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enklare att vara ytlig och bara döma en spelare utefter deras utrustning och titlar samtidigt som 

personen bakom skärmen glöms bort? 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Först och främst kommer intervjuerna vara anonyma eftersom  det inte är relevant med identiteter 

för denna studie. Det relevanta är istället variabler som kön, ålder, spelartyp och hur länge de spelat. 

Sedan är frågorna inte kontroversiella vilket borde göra samtalet mer öppet och ärligt. Kvale går 

igenom riktlinjer om etik när det handlar om att intervjua människor och få dem att öppna sig själva 

för granskning utifrån (Kvale, 2014, s 105). Det handlar mycket om anonymitet och konfidentialitet, 

men den här undersökningen kommer inte innehålla något känsligt att ta ställning till. 

Självklart var alla respondenter medvetna om vad studien kommer att gå ut på och i vilket syfte den 

utförs. Då det bara handlar om ett C-arbete torde det inte uppstå några problem, men det är ändå 

viktigt att de som ger sin röst vet om varför de gör det och att de kan avbryta när de vill. 

 

4.6 Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier som denna kan oftast inte användas för att dra några generella slutsatser om den 

grupp eller det material som undersöks (Larsson, 2000, s. 72). Däremot kan resultatet användas 

tillsammans med andra liknande studier för att få  en bredare bild av ett fenomenet. Eller som 

nämnts ovan, skulle resultatet av en intervjustudie kunna ligga till grund för en större 

enkätundersökning. 

Kvale försvarar fallstudier i frågan om generaliserbarhet och refererar till Kennedy (1979) som 

menade att det är fullt möjligt att fastställa hur resultat från kvalitativa studier kan användas i ett 

vidare perspektiv, bl.a inom rättsväsendet, där tidigare domar ofta används som jämförande fall när 

nya liknande brott ska bedömas. Likaså menar Kvale att om en fallstudie eller undersökning bygger 

på annan teori kan den läggas ovanpå teorin och kan då hjälpa forskaren att dra bredare slutsatser, 

förutsatt att studiens resultat verkar stämma med den underbyggande teorin (Kvale, 2014, s. 312). 

Det kallas då för teoretisk generalisering. Även om forskaren inte kan dra några definitiva slutsatser 

om gruppen som helhet, kan resultatet tillsammans med teorin peka på ett bredare fenomen eller 

åtminstone bygga på teorin ytterligare. 
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4.7 Validitet 

Den här studien fick en relativt hög validitet av flera anledningar. Den byggs på väldigt etablerade 

teorier som redan applicerats på många andra områden inom forskningen. Även att frågorna som 

ställdes är enkla och kräver ingen förkunskap hos de svarande, förutom såklart att de spelar WoW 

aktivt. En stor fråga för tillförlitligheten hos en intervjustudie är den om ärlighet hos respondenterna 

(Larsson, 2000, s. 74). Det upplevdes inte som något problem här eftersom frågorna varken var 

känsliga eller kontroversiella. Eftersom flera av de svarande var vänner eller  bekanta kunde vi även 

prata väldigt öppet och ledigt. Om det sedan påverkade någon annan aspekt är svårt att avgöra  i 

efterhand, men risken finns ju alltid. 

 

4.8 Reliabilitet 

När det kommer till intervjuers reliabilitet, hur tillförlitliga de är att bygga kunskap från, finns det 

delade meningar. Vissa anser att det är svårt att utröna kunskap som inte kan mätas i siffror, medan 

andra menar att de ändå kan ge kunskap och förståelse om ett fenomen (Kvale, 2014, s. 295). Allt 

handlar om hur uppriktiga respondenterna är, hur väl frågorna är formulerade efter den 

övergripande frågeställningen och hur utsagorna sedan analyseras samt tolkas. Det gäller även att 

studien ska kunna göras om av en annan forskare vid ett annat tillfälle och få samma resultat, vilket 

tycks vara fullt möjligt i det här fallet.  

Larsson (2000) tar upp ett par saker som kan hjälpa forskaren att göra studien mer tillförlitlig, 

exempelvis låta respondenterna läsa transkriberingen av sina intervjuer och säkerställa att forskaren 

förstått dem rätt. Eftersom intervjuer oftast spelas in blir det också enklare att gå tillbaka och se att 

allt stämmer och uppfattades korrekt.  

Eftersom den här studien handlar om attityder och känslor, inte om kunskaper, ökar trovärdigheten 

då alla respondenter talar från samma utgångspunkt, nämligen sig själva. 

 

4.9 Genomförande 

Antalet intervjuer stannade vid åtta; fem män och tre kvinnor, vilket gör att fördelningen speglade 

verkligheten precis. Alla utom en intervju skedde ansikte mot ansikte, den sista spelades in över 

Skype. Frågorna gav olika svar, men vissa mönster kom fram, vilka vi kommer titta närmare på under 

nästa kapitel.  
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Tiden för intervjuerna låg mellan tio och tjugo minuter, och det märktes att olika spelare var mer 

familjära med de olika temana inom frågeställningen, vilket är positivt ur ett analysperspektiv. Jag 

hade hoppats på något längre samtal, men anledningen till att det blev kortare svar kan vara att båda 

parter, jag och de svarande, har samma erfarenhet och kunskaper. Det gör att behovet av 

förklaringar och följdfrågor oftast inte krävdes, eftersom jag förstod vad de pratade om. 

De svarande bestod av både vänner, mindre bekanta och personer jag aldrig träffat innan, men i 

efterhand kan sägas att svaren eller kvalitén på konversationerna inte skilde sig på grund av detta. 

Vissa svar blev kortare och andra frågor ledde till en lite djupare diskussion, beroende på vad av 

spelet personerna intresserade sig mest för, eller hade erfarenhet av. 

 

4.10 Tolkning 

Tolkning av intervjusvar kan vara knepigt, men det jag letar efter är mönster i svaren som kan ge en 

grundläggande bild av vilka fenomen och vilka åsikter som verkar vara vanligast. Det kan göras vissa 

teoretiska generaliseringar om flera av respondenterna kommer med liknande svar som även går att 

kopplas till tidigare teorier. I vanliga fall brukar inga generella slutsatser skapas av en grupp med fåtal 

representanter. Larsson (2000) skriver att även om vissa svar kommer att vara tvetydiga är det också 

intressant då människor ser saker på olika sätt. Eftersom vi här pratar om erfarenheter från i princip 

en del av personernas liv är det förväntat att de kommer tycka och tänka annorlunda, precis som om 

det skulle handla om något i verkliga livet.  

Något att tänka på under intervjuerna och den efterkommande tolkningen av svaren är forskarens 

egen förförståelse och hur den kan påverka resultatet. Då jag själv är spelare sedan många år måste 

jag vara noga med att vara så objektiv som möjligt under transkribering och sedan analysen. Det är 

också viktigt att inte styra samtalet för att få fram svar som underbygger den egna förförståelsen. 

(Larsson, 2000, s. 70). 
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5. Resultat och analys 

Nedan följer en genomgång av de synpunkter som kom in genom intervjuerna. Frågorna var 

utformade efter teorin och svaren som kommer är indelade efter de olika temana som diskuterades. 

Varje rubrik är kopplad till olika delar av teorin och svaren kommer att ställas mot de olika forskarnas 

synpunkter och observationer. 

I diskussionerna med respondenterna uppkom självklart spelrelaterade termer. För att göra 

läsningen enklare följer här en ordlista utöver de termer som nämndes tidigare i uppsatsen. 

Auktionshuset är en funktion i spelet som fungerar precis på samma sätt som ett verkligt dito. 

Spelare lägger ut varor och sätter ett minsta startbud samt om de vill ett utköpspris, alltså 

möjligheten att betala mer än startbudet direkt för att köpa varan direkt. Denna marknad är 

stommen i World of Warcrafts ekonomi. 

Arena: En mindre, avskild plats där spelare i grupper om 2, 3 eller 5 slåss mot varandra i stil med 

forntidens gladiatorer. 

Rollspela innebär att en spelare lever sig in i sin karaktär och ger uttryck för en personlighet som 

kanske skiljer sig från spelarens egen. 

Transmogrify översätts till förvandla på svenska och innebär i WoW att en rustningsdel eller vapen 

kan byta utseende, t.ex. om spelaren vill färgmatcha sin utrustning eller på annat sätt skapa en 

visuell image med sin karaktär. 

 

5.1 Varför spela spel? 

Eftersom WoW är ett spel baserat på att många människor går samman och strävar mot delvis 

samma mål, alternativt tävlar mot varandra, skapas oundvikligen en social dimension. Grupperingar 

skapas, upplöses och ibland leder det till nya bekantskaper som sedan går ihop igen för att fortsätta 

sina äventyr. Även vänner som kanske flyttat ifrån varandra kan behålla kontakten över spel och 

chat- och pratprogram över internet. Det var ett av de tydligaste mönstren i intervjuerna, att en stor 

anledning att spela är just det sociala. Spelarna behöver inte längre träffas i verkligheten lika mycket 

eftersom de ses online och kan utöva ett gemensamt intresse där. Då det fastställts att en virtuell 

verklighet kan vara precis lika givande som den riktiga, om inte mer så för vissa människor, är det inte 

konstigt att vissa spenderar en stor del av sina liv där.  
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En insikt som kom fram löd: 

Det är väl mest för att det är kul. Jag är ju ingen typisk gamer som spelar allting, så för 

mig är WoW mycket för det sociala med polare, sitta och snacka över Skype och raida 

eller köra arena. Så umgås med vänner fast över internet. (Respondent 3) 

Utmaning och personlig utveckling nämndes också som en anledning att spela spel, inte bara WoW 

utan rent allmänt. Känslan av att lyckas med något svårt och sedan få ut någon typ av vinst ur det. 

Framför allt verkade respondenterna eniga om att föremål och vinster är sekundära till utmaningen i 

sig. En manlig respondent uttrycker det följande: 

A: Föredrar du att kämpa länge för att få saker, eller ser du resultatet som viktigare än 

själva resan? 

R: Nej, det är kul att kämpa länge. Jag spelar ju Dark Souls nu, det är ju som att hugga 

sig själv i benet med en kniv hela tiden. Nej men det är kul med konstant utmaning. 

Det är ju så jag jobbar i verkliga livet också, jag programmerar och löser problem 

dagligen, så det är en liten avspegling i spel; en konstant utmaning. (Respondent 1) 

Genom att bli utmanad tvingas spelaren alltså utvecklas och får någon typ av tillfredsställelse av att 

övervinna något svårt. 

En annan respondent såg det hela från en lite annorlunda synvinkel, och menade att spelets mer 

repetitiva delar lätt kan bli långtråkiga och minska hans motivation att spela vidare. Han menade att 

det absolut finns en fördel med de privata servrarna som ger spelarna möjlighet att hämta all 

utrustning hos en NPC, då det ger spelaren möjlighet att spela igenom alla räder utan att först lägga 

tid på att skaffa rätt utrustning. Det som försvinner är känslan av spänning och förväntan som 

uppkommer av att döda en boss och se vad priset blir; om man redan har allting betyder ju 

materiella priser ingenting, utan det blir utmaningen och känslan av vinst som räknas.  

Ah i mitt fall så var det rollspelandet faktiskt som var min grej i det där spelet. 

Gemenskapen både mellan karaktärerna och spelarna bakom karaktärerna. 

(Respondent 4) 

En respondet såg även spelet som en plats att rollspela på, något han också utövade i verkligheten 

med papper, penna och tärningar. Han ser det alltså som en plats att bygga en identitet på 

tillsammans med andra spelare som går in mer i sin karaktär. Som nämnts ovan i texten finns det 

speciella servrar där rollspelande är obligatoriskt, och identitet blir väldigt viktigt för spelarna i deras 

interaktioner och hur de spelar. 
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Vidare kom det fram att spelande är ett utmärkt tidsfördriv, helt enkelt något att göra när man har 

tråkigt. Att spela ett spel är mer underhållande och stimulerande än att se på TV exempelvis, menar 

en av de svarande. 

Till sist såg en av de svarande att WoW blivit en tillflyktsort under jobbiga delar av hennes liv, där hon 

kände sig fri och fick någonstans att komma undan till. 

Jaa, det skulle väl vara framför allt den där lyckokänslan när man klarar saker. Man är 

fri liksom. Sen i början var det mycket för att gömma mig, för att jag hade en tuff 

uppväxt, så jag satt där mycket för att komma undan. Idag spelar jag för att rymma 

kanske, och samtidigt som man vill uppleva något annat, komma ifrån lite. Det är 

mycket för att det är kul också, det är ett tidsfördriv. Men mycket det att man lyckas 

med någonting. (Respondent 8) 

Det finns alltså en uppsjö olika anledningar att spela spel, anledningar som kommer ur olika behov 

hos människor. Spel precis som sport och lekar blir till en egen verklighet med egna regler och 

normer. Denna verklighet kan bli både en arena för självförverkligande genom att klara utmaningar, 

en mötesplats där deltagarna kan socialisera och det kan bli en tillflyktsort för de som tycker att 

verkligheten inte längre räcker till, eller känns för jobbig att hantera. Om vi jämför de synpunkterna 

med Huizingas tankar om leken som en avskild verklighet, verkar detta vara än mer sant för dagens 

virtuella världar, som i praktiken är hela världar där deltagarna kan försvinna, ibland lite för mycket, 

visade det sig i ett par av intervjuerna. Precis som gamla tiders klubbkulturer bildas ett helt eget 

samhälle, och olika typer av människor ansluter sig av olika anledningar, men ändå genom ett 

gemensamt intresse. 

Castronova (2005) skrev redan för tio år sedan att spelen, speciellt MMORPGs skulle bli väldigt viktiga 

för många, och innebära konsekvenser för samhället i stort när fler människor började spela. Det är 

tydligt genom intervjuerna att de som har intresset och lägger ner sig i spelen ser dem  som en lika 

riktig värld med verkligt värde. Man kan absolut säga att syntetiska världar skapar ett eget fält för 

människor att samlas och utöka det Bourdieu (1994) kallade habitus, alltså den omgivning som 

formar en människas personlighet och där de interagerar med andra. Att vara en spelare kan vara en 

livsstil, vilket blir ganska tydligt av några av svaren, exempelvis sade en kvinnlig spelare att det har 

funnits tider då hon blev arg om hon inte fick möjlighet att spela. Det visar alltså att det är fullt 

möjligt att byta ut sitt sociala fält till ett digitalt medierat sådant.  
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5.2 Samlande och estetik 

Att samla på saker såsom riddjur som bara skiljer sig rent utseendemässigt från varandra, eller 

husdjur som endast är till för att se häftiga, söta eller fina ut, är för många spelare en stor del av 

upplevelsen och utmaningen. Svaren skilde sig en hel del mellan de olika spelarna, där vissa tyckte att 

samlande bara var ett tidsfördriv, medan andra ser sina samlingar som mycket viktiga. Exempelvis 

ansåg en av de svarande att kosmetiska saker bibehåller sitt värde över tid, medan utrustning som 

gör karaktären starkare alltid kommer och går eftersom spelet utvecklas och därför måste sådana 

saker bytas ut med jämna mellanrum. Dina samlingar består däremot över lång tid. För rollspelaren i 

studien var estetiska saker viktiga, eftersom de blir en del av den karaktär och den roll han vill spela 

som. Vidare kom det fram att: 

Gear är en fråga som jag är väldigt intresserad av... jag går hellre in på gamla raider 

och skaffar gear därifrån och transmoggar. Gearen är det viktigaste för mig på min 

karaktär. Det behöver inte se ut som att det är det svåraste att få tag på, det ska bara 

vara snyggt. (Respondent 8) 

De är viktiga på olika sätt, det beror ju också på vad man vill göra i spelet, det är ju en 

väldigt stor social del i spelet. Då kan det ju vara kul att gå omkring i fina kläder och ha 

ett roligt djur. Även för rollspelande, om man vill köra det. Gear är ju på ett annat sätt, 

för att det behövs. Ibland behöver du ju en viss gear för att göra saker och klara 

uppdrag, eller andra saker som du vill göra i spelet. Så att samla på saker som gör mig 

starkare är ju nödvändigt, medan samlande på djur och fina kläder är för att det är 

roligt. (Respondent 7) 

Så uttrycker två kvinnliga respondenter synen på karaktären och hur de kan visa upp en estetik 

genom rustningen den bär. ”Transmogga” är en försvenskning av Engelskans ”Transmogrify” vilket 

ungefär betyder att förvandla något. I det här fallet innebär det att spelaren kan byta utseende på sin 

utrustning. Om hen exempelvis inte tycker om utseendet på ett svärd, kan spelaren skaffa ett annat 

svärd och låta svärdet de använder se ut som det andra, men ändå behålla de styrkor originalet 

innehar. Det har medfört att alla kan se ut precis hur de vill, men ändå ha den utrustning som krävs 

för att vara med och spela på högre nivåer. 

Samma respondent avslöjade även att hon har fyllt sina bankvalv i spelet med praktiskt sett onödiga 

saker, bara för att det är roligt att samla för samlandets skull. Det är alltså tydligt att för vissa spelare 

betyder inte framgång så mycket, utan det är identitet, utseende och prylar som gör spelet till en 

rolig upplevelse. Ilmonen (2004) skriver just om saker som identitetsskapande och att du bygger din 
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värld genom vad du vill visa upp för de runt omkring dig. Utöver detta menar han att du skapar 

känslomässiga band till saker du haft länge, eller kämpat mycket för, exempelvis en bil du drömt om, 

eller en fin klocka. Precis samma principer borde gälla även i en virtuell värld där det du samlar på är 

mer än bara statushöjande, det är nödvändigt för att avancera. Vidare skriver Ilmonen (2004) också 

att vissa saker tappar i värde, eftersom nya och bättre versioner lanseras. Här kan dras en ännu 

bättre parallell till spel med någon form av progression, vissa saker är bara värdefulla en kort stund 

innan de byts ut. Med detta i åtanke kan det nog vara möjligt att det som blir mest värdefullt för 

spelaren är karaktären i sig eftersom det är den som är (oftast) konstant och följer med under en 

lång tid.  

De som däremot spelar för att komma långt och klara många utmaningar verkar värdera utrustning 

som stärker karaktären högre än estetik, som då blir ett sekundärt mål. En respondent uttryckte det 

följande: 

För stunden så är ju stats väldigt viktiga, det är ju mer ett korttidsperspektiv. Då är ju 

stats och saker som gör karaktären starkare viktigast. Men över lång tid är samlarsaker 

viktigare. (Respondent 5) 

Vidare tyckte han att livslängden på spel ökar om det finns ytterligare utmaningar i form av 

samlande, utöver det som måste göras för att klara spelet eller avancera sin karaktär. Det är 

någonting som kommit mer och mer i spel idag, som verkar uppskattas av många. Traditionellt sett 

har spel varit ganska linjära och kompakta i sin historia men nu utökas många titlar med sidospår att 

utforska och små utmaningar att klara för att upplevelsen ska hålla längre. Flera av de svarande såg 

spelande som ett tidsfördriv och om spelet utspelar sig i en värld spelarna trivs i är det självklart att 

det blir roligare om det finns flera olika saker att underhålla sig med. 

Att samla på sig kapital är något de flesta ser som en mätsticka för personlig framgång. Oftast 

handlar det om pengar som sedan kan omvandlas till saker och upplevelser som berikar livet. Det här 

systemet fungerar precis på samma sätt i syntetiska världar som WoW, därför att det finns en 

marknadsekonomi likt vår verkliga och människor kämpar för att få en högre status och förbättra sin 

karaktär. Det intressanta med dessa världar, om man ser ur Thorntons (1996) synvinkel om 

subkulturellt kapital, är att det blir svårt att se dem som en subkultur i och med att många helt byter 

ut den verkliga kulturen mot den som byggs upp i och runt spelet. För de här människorna kan ibland 

detta kapital bli det primära och riktiga pengar är bara ett medel för att överleva och kunna spela. 

En trend som dök upp var att även om ingen av de svarande direkt samlade på något i verkligheten 

var samlande mycket viktigt i spel och en stor del av upplevelsen. Att äga ett riddjur som är väldigt 
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svårt att få tag i känns självklart bättre än att ha något som kommer enkelt och som många spelare 

har. Exklusivitet med andra ord, som förklarat av Baudrillard (1968), gäller lika väl i en syntetisk värld 

som i den riktiga. 

A: Anser du det viktigt att samla på saker som inte gör din karaktär starkare? 

D: Det beror ju helt på vilken typ av sak det är, men det är ju betydligt roligare att göra 

det desto svårare det är att få dem. Säg att jag vill ha ett mount som 1% av alla spelare 

har, då skaffar jag hellre den än ett mount som 60% av alla spelare har, bara för att det 

ser coolare ut. 

A: Så det är mer utmaningen och prestigen än utseendet? 

D: Ah, överlag är det det. (Respondent 2) 

Vissa saker ger helt enkelt mer status och respekt än andra, mycket därför att de av spelskaparna har 

gjorts svårare att skaffa. En aspekt som dras lite till sin spets i spel är Bourdieus (1986) tankar om 

tiden det tar att ackumulera kapital. Många av de statushöjande elementen i WoW kräver inte någon 

särskilt hög skicklighet för att klara, det tar bara väldigt lång tid. Det som gör att det blir roligare att 

investera tid i spel än på exempelvis en lång skolgång som i fallet med Bourdieus förkroppsligade 

kulturella kapital, är att belöningen i spel oftast är något ”fysiskt” som sedan kan visas upp. Tiden 

spelaren lägger ner på något som kanske inte är kul i sig självt leder ändå till något som gör det värt 

mödan, precis som Castronova (2005) observerade under sitt spelande. En intressant insikt kom fram 

ur en av intervjuerna när det kom till just samlande som tog lång tid. Den svarande berättade att hon 

suttit en hel natt och gjort samma sak, fiskat i en kloak, om och om igen för att få ett specifikt 

husdjur. Vidare menade hon att det även kan leda till nya bekantskaper: 

Sen om du vill samla ihop pengar, kan du hitta någon kompis i spelet, någon du inte 

känner och fråga om de vill vara med och samla pengar och prata samtidigt. Då blir 

farmande (repetitivt samlande av (oftast) samma typ av objekt) mer en 

bakgrundsprocess, som kan ge nya kompisar genom att göra något som egentligen är 

tråkigt. (Respondent 7) 

Här blir det mycket tydligt hur spelvärlden kan bli en stor arena för människor att träffas, ofta på sätt 

som kanske inte sett likadana ut i verkligheten. 

De saker man kan samla på i WoW som kan översättas till Bourdieus(1986) kulturella kapital, är 

husdjur, som man också kan slåss med mot andra spelares djur, riddjur och en massa andra 

artefakter såsom böcker och andra föremål. Dessa saker blir då objektifierade kulturella artefakter, 
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som signalerar en högre och en lägre kultur, beroende på hur de ser ut och hur svåra de är att skaffa, 

och där vissa spelare har mer än andra. 

Om vi igen ser på WoW som en verklig värld där människor spenderar stora delar av sina liv och ser 

på de element som spelskaparna lagt in som efterliknar verklighetens motsvarigheter, exempelvis 

diplom eller konst, hur bra översätts de till spelet? De tillfrågade hade väldigt olika tankar om titlar 

och prestationer och vad de betyder för dem själva och vad de trodde att andra tyckte. Precis som 

ett diplom eller en examen tyckte majoriteten att det absolut inger viss respekt, även om det inte 

alltid säger mycket om personen bakom skärmen. Ett par av de svarande menade dock att titlar och 

prestationer i kombination med kraftfull utrustning helt klart var avgörande för om de ville 

samarbeta med personen eller inte. Ofta kan det direkt leda till om du som spelare får gå med i ett 

gille eller inte, precis som en examen kan vara avgörande i arbetssökande och vissa erfarenheter ger 

dig inträde till klubbar eller liknande. 

Med hjälp av detta kan vi ändå utröna att i alla fall de tillfrågade såg WoW som något sekundärt. 

Även de som hellre samlade i spelet insåg att artefakternas värde endast låg inom spelets ramar och 

inte egentligen hjälpte dem i verkligheten. Även faktumet att spelen de spelar idag, och 

framgångarna däri, kanske inte ens finns kvar om några år är talande för att det ändå ses som en 

subkultur och inte mer, även av spelarna själva. 

 

5.3 Framgång och status 

För många spelare är utseendet väldigt viktigt och de lägger ner mycket tid och ibland pengar på att 

göra sina karaktärer mer personliga genom estetik och smickrande titlar. Det intervjuerna visade var 

att det berodde mycket på spelaren och hur och varför de spelade. Precis som i Bourdieus (1986) 

legitima kultur och Fiskes (1992) subkulturer signalerar estetik och titlar, som är spelens version av 

institutionaliserat kulturellt kapital, en ”högre” klass av spelare. Även om alla spelare inte ser de här 

aspekterna som avgörande när de väljer spelpartners, var det flera som ansåg att karaktärernas 

utrustning, titlar och prestationer var mycket viktiga. Om vi sedan tittar på spelvärlden som en riktig 

värld blir det enkelt att se hur karaktärens kulturella kapital hjälper den att avancera ytterligare, 

precis som det skulle i verkligheten, enligt Bourdieu. 

Men utseende kan ju också vara något högst personligt, något som ger tillfredsställelse därför att 

estetik är en del av våra grundläggande behov. Alla har olika smak, vilket följer med in i spelens 

världar, och påverkar hur vi vill att vårt alter ego ska se ut och uttrycka sig. Det finns visserligen inget 
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”klädesmode” i WoW men ju bättre utrustningen är desto häftigare ser den i regel ut, just för att fylla 

behovet av estetik och inge känslan av lyx och exklusivitet. 

Beroende på hur respondenterna spelade under olika perioder ansåg de olika saker vara viktigare än 

andra. Flera av dem har någon gång varit mycket seriösa med sitt spelande. Under dessa perioder har 

de sett till att ligga i framkant vad gäller utrustning och även varit mer noga med vilka andra spelare 

de vill samarbeta med beroende på deras karaktär. Förr i tiden spelade det mer roll än nu att visa 

upp sin skicklighet genom sin karaktärs rustning, då spelare var tvungna att hitta grupper själva. Idag 

görs detta automatiskt och det går också mycket snabbare att få bra utrustning nu än förr, något som 

de svarande inte uppskattade. Konsensus verkade vara att spelet i stort var bättre förr, när det var 

svårare att få tag i det starkaste sakerna, vilket gjorde att status och respekt betydde mer. Några av 

respondenterna ansåg också att personen bakom karaktären var viktigare än deras utrustning; social 

kompetens och samarbetsförmåga värderas alltså högre av vissa spelare än siffror. En manlig spelare 

som spelat WoW sedan det släpptes uttryckte det såhär: 

I WoW införde de ju det här med gear score och item level ett tag, och det gillade inte 

jag. Jag tyckte det var mycket bättre förr när man... Man visade att man var 

kompetent, inte genom att man hade den coolaste mössan i spelet, utan att du gick 

att prata med, du visade att du lyssnade, så det tycker jag är mycket viktigare än 

utseende och gear. (Respondent 1) 

En inställning som även en kvinnlig respondent delade starkt i en efterkommande intervju. Även den 

som spelade på rollspelsserver tittade mer till kompisar att spela med, hellre än att leta upp de med 

bra utrustning som han inte kände sedan innan. 

Idag kommer mycket av respekten, verkar det som, av andra saker än utrustning, exempelvis titlar 

och achievements, som är skrivna bevis för saker du har åstadkommit  med karaktären. När 

utrustning blir enklare att få tag på, flyttas fokus för spelarnas respekt till andra utmaningar. Det kan 

handla om gamla titlar som sedan tagits bort ur spelet men som ändå finns kvar hos de karaktärerna 

som tillgavs dem när de fanns. Detta visar på lång erfarenhet och dedikering till spelet och till 

karaktären i sig.  

Achievements, eller prestationer på Svenska, fungerar lite annorlunda och beskrevs av 

respondenterna som att vara ett kul tillägg i spelet, som också finns att finna i de flesta andra spel 

idag. Skillnaden är att titlar visas under karaktärens namn på skärmen så att andra spelare direkt ser 

den och spelaren får välja vilken de vill visa, medan prestationer ligger i en lista som visar hur många 

spelaren har klarat. Det är de här tillägen som  också ses som extra utmaningar när de huvudsakliga 
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spelmomenten känns tråkiga eller uttjatade. På frågan om de skulle jämföra prestationer eller titlar 

med något i verkligheten blev svaret från en respondent: 

Ett achievement kan likt ett examensbevis visa vad för kunskaper man har, dock skulle 

jag nog se achievements mer som spelvärldens CV. (Respondent 5) 

Och en annan: 

En examen betyder inte att du är expert på något, mer att du uppnåt en milstolpe i 

livet som du kämpat länge för, och achievements är ungefär samma sak.     

(Respondent 1) 

Ett genomgående tema i intervjuerna var att en karaktär med mycket kapital i form av utrustning, 

titlar eller prestationer visar på en spelare som lägger ner mycket tid på spelet och således förtjänar 

en viss respekt, även om det inte nödvändigtvis gör andra mer villiga att samarbeta med henom. En 

intressant skillnad mellan den legitima kulturen och subkulturer som denna är att klasskillnader 

verkar vara mindre och inte lika vidkommande för deltagarna. De svarande tyckte inte att utrustning 

eller andra statussymboler betydde så mycket, vilket står lite i kontrast till de höga kraven i 

Bourdieus (1986) klassiska kultur där olika samhällsskikt skiljer sig markant från varandra och mycket 

beror på vem man är och vilken familj man föds in i. 

Jag ser ju oftast inte ner på spelare som har dålig gear, de kanske just har börjat. Om 

man börjar prata med någon och de är trevliga så kvittar det vad de har för gear. 

(Respondent 7) 

En annan spelare tyckte dock följande om synen på andra spelare: 

A: Är du mer villig att samarbeta med spelare som visar upp sin framgång genom gear 

eller andra saker? 

D: Det beror ju helt på vilken spelinställning man har, om man bara vill spela för att ha 

kul bryr man sig ofta inte, då kan man hellre spela med kompisar än nån som har högt 

rankad gear eller achievements. Men är du riktigt dedikerad till spelet så vill du hellre 

spela med någon som också är det. Så om de har hög gear lvl eller mer achievements 

så tyder ju det på att de är mer dedikerade än den genomsnittlige personen är. 

(Respondent 2) 

I verkligheten föds människor olika åtminstone om man tittar på socioekonomisk ställning och en 

persons förutsättningar sätts därefter, något som inte översätts till spelen. Däremot kommer 

maktstrukturer att skapas beroende på vilka som har mycket och vilka som har lite. Eftersom de 
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tuffaste utmaningarna i spelet kräver en viss nivå på utrustning och även skicklighet från spelaren, 

ställs krav från de i maktpositioner, exempelvis ledare för gillen. Jämfört med verkligheten blir dessa 

individer till viss grad arbetsgivare och skapar och bibehåller sociala maktstrukturer beroende på 

karaktärers och spelares socioekonomiska ställning. I teorikapitlet nämndes att tid spelar en 

avgörande roll för hur framgångsrik en person blir inom ett område och därigenom kan klasser med 

en elit och en underordnad grupp skapas. Vissa spelare har helt enkelt större möjlighet att spendera 

tid i spelet och således avancera sin karaktär längre än de som spelar mindre. Detta blir då en 

avvägning mellan att avancera sitt eget liv och sin status eller spelkaraktärens framgång. Något som 

ytterligare kan skilja rika och fattiga i spelet är utrustning som kan skickas mellan karaktärer som ägs 

av samma spelare. Den här utrustningen är väldigt dyr men fördelen är att den kan följa med en 

karaktär genom hela dess utveckling. Spelaren tvingas alltså inte att kämpa för att hitta nya och 

bättre saker allt eftersom karaktären blir starkare. Denna typ av utrustning kallas Heirlooms och 

översätts till svenska som arvegods. Här finns en klar koppling till Bourdieus (1986) klassteori och att 

de som föds till en rik familj, häri ett spelarkonto med framgångsrika karaktärer, kommer ha lättare 

att avancera än de som inte gör det.  

Under intervjuerna pratade vi också om en typ av server som drivs av privatpersoner och således är 

gratis men egentligen illegal. På många av dessa servrar är det så att karaktärerna automatiskt går till 

högsta nivån och spelaren får all utrustning och alla saker hen vill gratis. Konsensus i svaren var dock 

att det var mycket roligare att kämpa för saker, alltså spela på legitima servrar. Det kan också 

jämföras med kapital som en person ärver eller arbetar sig till (Bourdieu, 1986) och vad som i 

längden ger mer tillfredsställelse. Vi kommer här tillbaka till vad man ser som framgång. Är det att ha 

klarat någonting svårt, eller helt enkelt att äga mycket? Enligt de tillfrågade är det utmaningen som 

gör framgång meningsfull, inte kapitalet i sig. Inte minst erfarenheterna torde vara värdefulla för 

spelarens vidare utveckling och karriär. 

 

5.4 Att tjäna pengar på spelande 

När det kommer till subkulturer och grupperingar inom samhället vet vi att de ofta har en egen syn 

på vad som är värdefullt och inte. Även om de som spelar onlinespel absolut är en subkultur, är deras 

artefakter ofta låsta till spelet och ligger därför än mer utanför den legitima kulturen än exempelvis 

actionfigurer och samlarkort som ändå är verkliga ting. Men om man tittar på spelens världar som 

egna kulturer, inte subkulturer som ställs emot eller under en annan, ändras synen på det hela. 

Faktumet att det inte går att handla med de kraftfullaste artefakterna, tillsammans med de uppsatta 
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reglerna som alla spelare går med på vid installation av spelet, gör att just WoW blir en svår 

plattform att omvandla framgång till riktiga pengar ifrån. 

Det finns dock flera olika sätt att tjäna pengar på spel och det mest populära sättet, som till och med 

blivit en affärsmodell, är att samla ihop stora summor guld i spelet som sedan säljs till privatpersoner 

för riktiga pengar. Åsikterna om detta fenomen var generellt negativa men har accepterats som en 

oundviklig del av spelet och ingen av de tillfrågade i denna studie har själv använt denna typ av 

affärer, utom en respondent som sålt guld, men då endast till kompisar. De negativa attityderna 

gällde främst att vissa spelare, så kallade ”farmare”, använder otillåtna program som styr karaktären 

automatiskt utan mänsklig interaktion, vilket gör att spelaren kan lämna spelet igång och ändå samla 

in mycket mer än andra spelare klarar. Dock påpekade några svarande att det ändå är något som alla 

har möjlighet att göra och så länge det finns en marknad så kommer det finnas de som utnyttjar den. 

Även det som syns mer i spelet, exempelvis att chatten i stora städer blir fylld av reklam och 

försäljare som dränker andra meddelanden sågs som en tråkig konsekvens av detta. Det leder också 

till att legitima spelare som också vill sälja föremål och tjänster inte kan konkurrera på rättvisa 

förutsättningar. 

Ah, jag förstår ju att det finns. Och så länge det inte blir på en alltför stor nivå, ser jag 

inget problem med det. Men det är ju det där när folk står och skriker [i chatten] i 

huvudstäderna och säljer guld och grejer. Det blir för mycket, tycker jag. Det är väl 

inget jag tycker hör hemma i spelet. (Respondent 4 om farmare och guldförsäljare) 

Det var tydligt i intervjuerna att även om ingen av de tillfrågade faktiskt handlade med riktiga pengar 

i sitt spelande hade karaktärerna och deras framgångar ett affektionsvärde som inte mäts i pengar 

utan på ett mer personligt plan. 

 

Att däremot tjäna pengar på att tävla i spel och vinna turneringar sågs som en mycket positiv 

utveckling av kulturen i stort; att spel blivit en legitim sport vars utövare förtjänar att kunna ha det 

som arbete. Både sponsorer och privata donatorer hjälper till att skapa en spelkultur där tävlande är 

lika självklart som sport i verkligheten.  

...eller så kan du vara så duktig att du får betalt av ett företag eller förening för att 

spela för dem, sponsring i princip i så fall. Du kan ju även vinna priser av de som gör 

spelen eller från större turneringar. Det är väl bra överlag för hela spelvärlden att du 

kan tjäna pengar på de sätten. (Respondent 2) 
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...men om man t.ex. tjänar pengar på att tävla och vinna turneringar i spel, det är ju 

svincoolt. Som i DotA eller i WoW, att folk kan bli miljonärer på sitt spelande, det är 

svincoolt. (Respondent 3) 

Precis som Shaw (2010) argumenterade, har spelande som sport blivit mer accepterat och får mer 

och mer plats i Tv-rutan. Det blir alltså inte bara ett sätt för spelare att organisera evenemang och 

stärka sina sociala band, det gör också att deras kultur exponeras mer för allmänheten.  

En av de tillfrågade utövar själv något som kallas ”streaming”, som är det Engelska uttrycket för att 

livesända över internet när man spelar så att andra kan se på hemifrån. Hon har tjänat en del på 

donationer från tittare runt om i Europa och kunnat använda sitt spelande som försörjning. Jenkins 

(1992) skrev om fans som deltagare, alltså att de blir en del av det fenomen de är intresserade av.  

Att en spelare är en deltagare är uppenbart men i och med streaming och videosajter som YouTube 

bildas en helt ny nivå av deltagande där människor visar upp när de spelar, lär ut sina kunskaper till 

andra och till och med försörjer sig helt på sitt intresse. En respondent drog en jämförelse mellan E-

sport, alltså tävlingsinriktat spelande, och vanlig sport; att det egentligen inte är någon skillnad. 

Tittare vill se på, och utövarna tjänar på sin hobby. 

Ett ytterligare sätt att vara del av kulturen och hur den utvecklas, som också kan ge pengar, är att bli 

sponsrad av företag som exempelvis tillverkar datordelar och speltillbehör. Spelarna sätter sitt 

ansikte på ett företag, samtidigt som de hjälper till att utveckla produkter som andra sedan köper 

därför att de vet att professionella spelare använder dem. Deuze (2007) skriver att deltagarna, 

spelskaparna och produktutvecklarna har en dynamisk relation som förändras hela tiden och 

spelarna själva verkar vara positiva till detta. 

 

Konvertering av kapital  

Bourdieus (1986) teori handlade i stort sett om hur olika typer av kapital; socialt och kulturellt, kan 

användas för att öka en persons monetära kapital. Kulturen för honom var dock endast den legitima 

och allmänt accepterade kulturen och således den enda som kunde anses fördelaktig att vara en del 

av. De senaste årens utveckling tillsammans med de utsagor jag utgått ifrån i den här studien pekar 

dock på att så inte längre är fallet. Precis som sport och andra tävlingar har dataspelande blivit ett 

mycket lukrativt sätt att tjäna pengar, om man har talang och dedikering nog att blir duktig. 
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5.5 Kunskaper och erfarenheter från en värld till en annan 

Det alla respondenter verkade ha samma tankar om var vad man som spelare faktiskt lär sig av 

intresset. Främst nämndes att sociala färdigheter hade förbättrats, samt en snabbare inlärning av det 

engelska språket. Även andra aspekter såsom samarbetsförmåga och reaktionsförmåga kom upp i 

svaren. En kvinnlig respondent sade också följande om sina lärdomar: 

Jag har lärt mig att ta hjälp av andra. Förut var jag väldigt självständig och ville inte ha 

hjälp med saker. Men nu har jag lärt mig att ta lärdom av andra. Och att vara mer 

ekonomisk. (Respondent 6) 

En annan sade: 

Ja, alltså när WoW var större vad gäller raider, när man var 40 man som skulle strida 

mot samma mål, det ger ju samarbete. Och språket, Engelska framför allt. Det har jag 

fått prata mycket mer än om jag inte hade spelat. (Respondent 3) 

Kunskaper som dessa är ofta väldigt viktiga i samhället i dag, där företag förväntar sig att deras 

anställda ska kunna samarbeta och kommunicera väl, även med nya människor.  

Den ekonomiska biten kommer ju in ganska ofta i spel som WoW, mest då genom auktionshuset och 

att köpa och sälja tjänster. Som en respondent sade kan något så allmänt som ekonomiskt tänkande 

läras ut genom dataspel om marknaden är komplex nog. Detta är helt klart en viktig kunskap i 

verkliga livet, likaså att hantera det  engelska språket. Alla kunskaper klassas som kapital enligt 

Bourdieu (1986) och där en lekman kanske skulle säga att vetskap om subkulturer eller dataspel är 

oväsentligt visar det sig mer och mer att spelens världar och deras unika utmaningar ger både träning 

i samarbetsförmåga och att uttrycka sig i tal och text.  

Engelskan framför allt, har jag verkligen lärt mig av spel. Och socialt. Man kan ju inte 

läsa av kroppsspråk via spel då men, hur folk skriver och hur de resonerar, men 

framför allt Engelskan. Sen reaktionsförmågor och sådant också. (Respondent 7) 

Så det vi ser med dagens spel är att de är så lika verkligheten att de blir en mycket potent plattform 

att lära sig saker genom, även för de personerna som kanske inte trivs i traditionella sociala 

sammanhang som skola eller sportklubbar. Om vi går på Castronovas (2005) linje att syntetiska 

världar är mer lika än annorlunda den verkliga finns det ingen anledning att bortse från fördelarna 

med lärande genom utövandet av ett intresse. Att jämföra spel med verkligheten i det här fallet blir 

kanske överflödigt; det låter som att en spelvärld kan överträffa verkligheten, inte bara efterlikna 

den. Det betyder att de kunskaper man får med sig av den här subkulturen är direkt överförbara och 
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användbara i den större, övergripande kulturen på ett sätt som inte var lika uppenbart för tjugo år 

sedan, då Thornton(1996) och Fiske(1992) skrev sina texter om fans och deras kapital. Gränsen 

mellan legitim och utomstående kultur har alltså blivit mycket mer diffus i och med de syntetiska 

världarna, precis som Castronova (2005) och Malaby (2006) argumenterade redan för tio år sedan. 

 

5.6 Skillnader och likheter mellan spel och verklighet 

Det visade sig snabbt att åsikter skilde sig även när det kommer till spelintresset kontra verkligheten. 

Flera av de intervjuade har någon gång under sin karriär tagit sitt spelande på mycket stort allvar. 

Beroende på hur och varför de spelade ändrades deras attityder kring spelandet och deras riktiga liv. 

Samlande verkade vara något som generellt höll sig inom spelens ramar av olika anledningar. 

Faktumet att det är enklare att samla på saker i spel var en stor anledning; det enda som  behövs är 

egentligen tid och till viss del övning. I verkligheten beror samlande på tillgänglighet, priset på 

sakerna och andra praktiska svårigheter som inte återspeglas i en digital värld. 

Samlingssaker i spel är ju ofta saker som är kosmetiska eller på något sätt visar att du 

klarat av nånting, medan i verkligheten så... är ofta samlingssaker nånting som är 

sällsynt eller nåt som har speciellt affektionsvärde för dig. (Respondent 2) 

Däremot ansåg några respondenter att affektionsvärdet till ett föremål bara sträcker sig till den 

digitala världens gränser, alltså att de egentligen bara är värdefulla i spelet, medan någonting verkligt 

alltid finns med dig, ibland livet ut.  

Jag skulle säga att jag samlar på mer samlingssaker IRL. Det är väl för att de har ett 

längre värde. De håller sig, för mig iaf, värdefulla längre än i ett spel. Jag kommer nog 

inte ha ett achievement som jag kan ha hela livet liksom. (Respondent 2) 

Medan en annan svarade på frågan varför han samlar på saker i spel men inte längre i verkligheten 

med följande tankar: 

Det är ju lättare att behålla det där [i spelet] om man säger så. Om du samlar en gång 

så har du ju kvar det, du kan alltid komma tillbaka till det. Medan att samla i 

verkligheten, till slut så tar ju platsen slut. Då kanske man vill prioritera nåt annat i 

stället. Så det är ju helt klart lättare att behålla resurser i spel. (Respondent 1) 



39 
 

Konsensus bland de svarande var ändå att samlande i spel är enklare och därför föredrog de den 

typen även om de sakerna, och spelet där de finns, kanske inte ens finns kvar om fem eller tio år. Att 

samla på saker verkade dock inte skilja sig när det kom till känslan det gav för stunden. 

Ja alltså det tror jag att det kan finnas likheter mellan verkligheten och in game för att 

alltså, det är ju svårt att se det psykologiska i vad samlande ger, men det ger ju nån 

slags tillfredsställelse som finns hos alla människor vare sig man samlar på mynt eller 

vykort eller om man samlar mounts eller en speciell slags gear eller achievements av 

en viss typ. Det ger ju nån slags känsla både in game och i verkligheten av att samla. 

(Respondent 3) 

 

En del av Bourdieus (1986) kapitalteori var att en persons framtida möjligheter berodde till stor del 

på vilken familj hen föddes i. De som startar livet omgivna av kultur och resurser får ett försprång när 

det kommer till deras socioekonomiska framtidsutsikter gentemot de som tillhör ett ”lägre” 

samhällsskikt. Som tidigare nämnts skapas alla karaktärer i onlinespel med samma möjligheter, men 

det ställs lite på sin ände när man tänker på att en spelare kan ha flera karaktärer samtidigt. Detta 

leder oundvikligen till att kapitalet på den mest framgångsrika karaktären kan delas ut till de andra 

karaktärerna, vilket är till stor fördel under deras utveckling. Precis som Bourdieu (1986) skrev så 

reproduceras kapital enklare hos de som har mycket än de som har lite. Skillnaden är att spelaren är 

densamme, medan karaktärerna bildar en ”familj” med gemensamt kapital inne i spelet. 

På ämnet om spelets inbyggda auktionshus och generellt om ekonomin i spelet tyckte de svarande 

att det är en bra sak att möjligheten till en fri marknad finns, även om alla inte direkt gillade att 

behöva köpa och sälja saker för att tjäna mer pengar. Ett par spelare påpekade också likheterna 

mellan ekonomin i WoW och den verkliga och att samma svagheter, såsom inflation och möjligheten 

för en eller ett fåtal rika spelare att kontrollera delar av marknaden, finns även i en digital ekonomi.  

Det finns en objektiv del och sen min subjektiva mening. Men objektivt sett är det ju 

ett bra sätt att implementera en fri marknad i spelet där vem som helst får köpa vad 

som helst och sälja vad som helst och tjäna in game-pengar på det. Det är ju lätt att 

dra många paralleller till verkliga livet, aktiemarknaden och aktier överlag. 

(Respondent 2) 

Så uttrycker en respondent som spelat sedan 2008 och själv varit mycket aktiv och framgångsrik på 

auktionsmarknaden i spelet hur han ser på systemet. Detta är precis i linje med Castronova (2005), 

som var ekonom till yrket, och verifierar egentligen hans syn på digitala marknader jämte verkliga.  
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Den sociala biten diskuterades inte särskilt ingående i intervjuerna men eftersom alla nämnde att det 

var en stor anledning att spela så måste det ju betyda att det ändå är viktigt. Socialt kapital enligt 

Bourdieu (1986) innefattar de personliga kontakter du har till människor som kan hjälpa dig hitta 

arbete eller på annat sätt främja dig i livet. Hur socialt kapital fungerar i onlinespel var inget som kom 

upp under intervjuerna, däremot att spelande är ett väldigt smidigt sätt umgås på. I och med att det 

finns program som låter människor prata över internet, samtidigt som de interagerar i en gemensam 

miljö, är det kanske inte så stor skillnad mot att träffas i verkligheten. Linjerna mellan virtuellt och 

verkligt suddas ut även i interaktionen mellan människor och blir mindre och mindre relevant. 
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6. Avslutning 

I detta avslutande kapitel kommer jag föra en mer subjektiv diskussion om resultaten, samt brister i 

studien och förslag på hur denna nya kunskap kan användas för vidare studier inom spel- och 

fanforskning. 

 

6.1 Diskussion 

För att sammanfatta det hela kan jag fastställa att syntetiska världar och deras invånare på många 

plan verkar likna varandra mer än de skiljer sig. Det är väl föga förvånande eftersom de som spelar 

oftast är sig själva i spelet och agerar därefter, samt anser olika saker vara mer viktiga än andra. Som 

spelare själv kunde jag ana ungefär hur tankegångarna hos de svarande skulle gå men det kom ändå 

fram nya saker även för mig och att sätta svaren mot teorin gav, för mig, en djupare förståelse för 

hur de här världarna är byggda och det visar tydligt att Blizzard har försökt, och lyckats, göra sin värld 

lika vår egen på många sätt. Även synen på deltagande har förändrats, från gårdagens fans som 

deltog genom att skriva egna berättelser om officiella karaktärer och gå på mässor, är många nu 

aktiva i utvecklingen av spelen de sedan får spela. Vissa spelare går ju även så långt att de faktiskt 

börjar tävla och ha spelande som jobb, vilket är mycket positivt enligt både respondenterna och mig 

själv. Det är något helt nytt som snabbt blivit ett hållbart sätt för människor att försörja sig; att 

omvandla en skicklighet till pengar. 

Som avslutning kan vi se tillbaka på frågeställningarna, en och en, och se om intervjuerna besvarade 

dem. 

 

Hur ser spelare på artefakter, digital valuta och titlar i spelet World of 

Warcraft? 

Konsensus var att samlarsaker och statussymboler kan ha ett värde för spelarna eftersom det ger 

dem själva och andra respekt av sina likar inne i spelet. Samlandet sågs som ett tidsfördriv samtidigt 

som det berikade spelet när inte mycket annat hände, eller om spelaren redan klarat alla 

huvudsakliga utmaningar. Utöver det krävs en viss grad av framgång för att bli upptagen i högt 

stående gillen där medlemmarna förväntar sig skicklighet och dedikering från alla som är med. 

Att jämföra Bourdieus (1986) kapital med subkulturellt kapital blev intressant i den här studien 

eftersom kapitalet inne i WoW är båda typerna samtidigt. Dels är det en subkultur i det att spelarna 

är en relativt sluten grupp men också en ”riktig” kultur med hierarkier och spelare med mer eller 
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mindre status.  Det går alltså att se på ägande och framgång ur båda synvinklarna. Att bli utmanad 

och sedan belönad stod högt i värde hos spelarna, trots att mycket av belöningarna inte direkt leder 

till en förbättrad livssituation överlag. Det kapital som egentligen verkade öka mest genom spelande 

var kunskaper, alltså förkroppsligat kulturellt kapital (Bourdieu, 1986). Genom en ökad användning 

av engelska i både tal och skrift har spelarna fått en mer naturlig inlärning än om de bara hade lärt sig 

det i skolan eller genom att läsa böcker och se på filmer på engelska. Med språkinlärningen kom även 

kunskapen att kommunicera mer effektivt med andra och arbeta mot ett gemensamt mål, något som 

är mycket viktigt i arbetslivet idag. 

Om man tittar på en syntetisk värld som en egen verklighet där människor spenderar mer tid än i 

verkliga livet krävs alltså en utgångspunkt i Bourdieu (1986, 1994) snarare än Fiske (1992) och 

Thornton (1996). En verklighet där framgång mäts i hur många monster man dödat och hur häftiga 

rustningar och vapen man äger. Det blir då det legitima kulturella kapitalet, trots att det egentligen är 

en subkultur. Däremot kan det också ses som just utomstående, ”värdelöst”, om man skulle fråga 

någon som inte är insatt eller intresserad. Även de spelarna som ingick i studien ansåg överlag att 

jobb och familj går före spelande, speciellt nu när de blivit äldre än när de började spela. Så denna 

nya typ av intresse har skapat en intressant ny vinkling på gammal teori och hur grupper av 

människor kan hoppa mellan olika världar och få ut olika typer av tillfredsställelse från dem. Här 

kommer då subkulturell forskning in mer eftersom spelen ultimat handlar om att försvinna till en 

annan värld och en annan kultur. Inte bara en annan kultur heller, utan en helt annan identitet, om 

spelaren väljer att rollspela en karaktär som skiljer sig från personen bakom skärmen. 

Att konvertera artefakter eller spelvaluta till riktiga pengar kan vara svårt dock, svårare än att 

exempelvis sälja samlarkort eller memorabilia från andra populärkulturella områden som Star Trek 

eller Sagan om Ringen, då de har en längre historia bakom sig och en större acceptans i samhället i 

stort. Det är dock tydligt att marknader frodas, trots att de ofta är mot reglerna, men då bara inom 

spelarkretsen. 

 

Hur ser spelare på personlig framgång i spelet?  

Det var väldigt skilda meningar när det kom till vikten av framgång i spelet. Beroende på hur mycket 

de spelade kunde det gå från ”inte så viktigt” till ”hinner inte äta för jag måste spela”. Andra hade 

aldrig lagt särskilt stor vikt vid att prestera, utan spelade av andra orsaker. Precis som i verkliga livet 

har alla olika ambitioner och mål, som säkert också kan skilja sig hos varje person beroende på om 

det handlar om spel eller verklighet. Ses spelet som avslappning från en stressig dag på jobbet är 
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kanske inte framgång i spelet viktigt eftersom livet utgör tillräcklig utmaning. Däremot har kanske en 

annan spelare i stort bytt ut verkligheten mot en annan värld där hen känner sig starkare och mer 

validerad på de punkter där livet inte fungerar eller ger samma tillfredsställelse. Sedan skiljer sig 

självklart synen på vad framgång betyder mellan olika människor. Om det handlar om en omfattande 

samling riddjur eller att vara det ledande PvP-laget på servern är upp till var och en. 

 

Hur kan man jämföra samlande, status och makt i spel med den verkliga 

världens motsvarigheter? 

För att svara på denna sista fråga behöver vi en mer analytisk utgångspunkt. De svarande jämställde 

t.ex. marknaden i spelet med aktiemarknaden och börsmarknaden i verkligheten och prestationer 

och titlar jämställdes med bevis på kunskaper och erfarenheter. De här koncepten kan enkelt länkas 

direkt till Bourdieus(1986) kapitalteorier, både om den resursbaserade marknaden och de om 

kulturellt kapital i form av examensbevis och andra liknande utmärkelser. Precis som på 

arbetsmarknaden i verkligheten krävs som sagt vissa förkunskaper och kapital för att bli riktigt 

framgångsrik i ett onlinespel som WoW. De sociala maktstrukturerna är alltså mer lika än annorlunda 

de i verkligheten i spelarnas ögon. De med mer kapital har mer makt än andra och större chans att 

bibehålla eller avancera sin position. Ledare för stora gillen kan sätta upp krav för medlemskap och 

spelet i sig sätter också upp krav allt eftersom spelaren går framåt i äventyret. 

Status verkar fungera på precis samma sätt och inge samma typ av beundran och avund som 

märkeskläder eller lyxiga bilar skulle göra i verkligheten. För de människor som föredrar spelens 

världar borde rimligtvis hög status där inne väga tyngre än deras egen sociala ställning. Kanske för att 

det är enklare i spelet, eller billigare och mer praktiskt än att kämpa på den verkliga 

arbetsmarknaden.  

Det verkar helt klart som att samlingssaker, prestationer och status kan jämföras med verkliga diton 

och att människors värderingar baseras på vad de själva tycker är mest tillfredsställande att engagera 

sig i. 
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6.2 Brister i studien 

Att vara påläst om ämnet man forskar om kan vara en fördel men det kan också bli en nackdel, 

speciellt när det kommer till tolkning av data och den efterkommande analysen. Eftersom jag själv är 

spelare sedan barnsben är det fullt möjligt att frågorna och tolkningen av utsagorna hade blivit 

annorlunda om det varit någon annan som utfört studien, någon som kanske bara läst sig till de 

huvudsakliga delarna av World of Warcraft och onlinespel i stort. 

Vidare är antalet svarande i en intervjustudie alltid en sak att diskutera och det går absolut att 

argumentera för att åtta svarande är i minsta laget. Dock kände jag att svaren var såpass lika 

varandra på flera punkter, medan andra frågor gav helt olika respons, att det var tveksamt om två 

eller tre till hade givit mer relevanta svar som inte redan sagts, särskilt för en studie av den här 

storleken. Fördelningen mellan de olika spelartyperna, nöjesspelaren, den seriöse spelaren och den 

sociale spelaren, visade sig också vara svår att fånga in, då alla svarande var en blandning av två eller 

alla typer. Även om det är så det ser ut i populationen överlag hade studien kanske fått andra svar 

om några av de svarande endast var av en typ. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Nästa steg i ett vidare arbete om just spelare vore att göra en enkätundersökning med liknande 

frågor fast omarbetade för att passa ett frågeformulär. Eftersom alla spelare måste ha internet för 

att kunna logga in, vore det fördelaktigt att göra en digital variant och skicka till aktiva spelare. Detta 

skulle kunna fånga in spelare från olika länder, socioekonomiska ställningar och även åldersgrupper 

som sedan kan underbygga en mer omfattande generalisering. 

Sedan går det självklart att utforska vissa fenomen djupare, exempelvis varför spelen lockar så 

mycket. Det besvarades ytligt som en ingångsfråga här men det är helt klart ett område som är värt 

att forska vidare på. I en sådan undersökning skulle även andra typer av spel kunna vara intressanta, 

exempelvis onlinebaserade skjutspel som också är mycket stora idag, eftersom flera av dem även 

finns som TV-spel, inte bara som datorspel som WoW är. 
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7. Studiens värde för forskningen och samhället 

Att få en mer personlig inblick i medlemmarnas åsikter borde alltid ses som värdefullt när man 

forskar om en grupp eller kultur. Eftersom spelkulturen växer stadigt behövs också en mer 

omfattande forskning kring fenomenet och dess effekter på samhället i stort. Kulturen behöver också 

vidare legitimeras som en riktig livsstil som delas av många människor runt om i världen och inte ses 

som något konstigt eller som en fas som ungdomar går igenom. På grund av medias ökade intresse 

för spelande som tävlingssport har även allmänhetens intresse gått upp och därför behövs mer 

kunskap om spelkultur överlag. Även den mörkare sidan av spel, spelberoende, är något som 

behöver studeras ytterligare och då krävs en inblick i varför människor ibland väljer att spendera sin 

tid i spelens värld hellre än i den verkliga. 

Den här studien är en liten del av ett stort område som behöver mer empirisk data att arbeta med 

allt eftersom fler människor ansluter sig till gruppen spelare. Digitalisering överlag ökar i samhället 

och en av effekterna är att företag gör sina webbsidor och appar mer lika spel för att ytterligare 

engagera sina kunder. Att förstå varför spel lockar och vad de kan ge användaren blir således en 

viktig kunskap för alla växande företag och entreprenörer. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumanual 

Frågor 

Hur länge har du spelat WoW? 

Varför spelar du spel? Vad får du ut av ditt spelande som du inte hittar i verkligheten? 

Jämförande mellan verkligheten och spelet. Ser personen spelet som viktigare i vissa 

aspekter? I så fall vilka?  

Hur skulle du klassificera ditt spelande? (spelartyp; casual, social, hardcore) 

Hur stor vikt lägger personen vid sitt spelande?  

Anser du det viktigt att samla på saker som inte nödvändigtvis gör din karaktär 

starkare? 

Identitetsbyggande, intresse av samlande. 

Är det viktigare med samlarsaker i spelet än i verkligheten? 

Intresse eller livsstil? Har personen i mångt och mycket bytt ut den verkliga världen mot den 

syntetiska? 

Ser du samlarsaker som viktigare än utrustning som gör din karaktär starkare? 

Jämför kulturellt kontra ekonomiskt kapital. Samlarsaker har också ett värde, men på ett annat 

sätt än sakerna som gör dig ”bättre”. 

Hur skulle du jämföra samlarsaker i spel med motsvarande saker i verkligheten? 

Subkultur kontra legitim kultur. Se Thornton, Fiske, Jenkins kontra Bourdieu. 

Hur ser du på titlar och achievements? 

Institutionaliserat kapital 

Kämpar du mer för att få samlarsaker i spel än i verkligheten? 

 

Hur ser du på andra spelare beroende på deras samlingar och hur deras spelkaraktär 

ser ut? 

 

Är du mer villig att samarbeta med en spelare vars karaktär äger mycket och/eller ser 

”häftig” ut? 

Social status/kapital 

Föredrar du att kämpa länge och utmanas för att få tag i saker, eller ser du resultatet 



49 
 

som viktigare än själva resan dit? 

Ärvt kapital kontra sådant du själv tjänat ihop (Bourdieu). Se även Ilmonen om känslomässiga 

band till egendom. 

Har du spenderat riktiga pengar för att avancera din spelkaraktär? 

Har du tjänat riktiga pengar på att vara framgångsrik i WoW? 

Hur ser du på möjligheten att tjäna pengar på spelande? 

Hur ser du på AH? 

Möjligheten och viljan att konvertera subkulturellt kapital till ekonomiskt. 

Skulle du säga att du har plockat upp kunskaper genom att spela WoW, som sedan har 

varit användbara i verkliga livet? 

 

 


