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Sammanfattning 

Tidigare forskning (Zhong, 2011; Molyneux et al, 2015) visar att datorspelande inte behöver 

vara den asociala aktivitet den ofta fått bilden att vara och denna studie bygger vidare på detta 

samspel mellan datorspelande och socialt kapital. Studiens syfte är att avgöra om 

samarbetsbaserade datorspel kan fostra socialt kapital och gör detta utifrån tre olika speltyper 

(MMORPG, MOBA, FPS) samt eventuell klantillhörighet. Det vill säga att man genom 

samarbete inom datorspelsvärlden kan lära sig tillit och förtroende till sina medmänniskor som 

även avspeglar sig i det verkliga livet. Studien hypotiserar att olika typer av spel beroende på 

samarbetskrav och socialt klimat skall leda till olika mycket socialt kapital. Klassiska teorier 

om det sociala kapitalet presenteras och kompletteras med teorier anpassade för internets och 

datorspelandets utbredning. Studien undersöker det sammanfogande och överbryggande sociala 

kapitalet både i det verkliga livet och inom spelvärlden (spelkapital) samt hur sambandet mellan 

dessa ser ut.  

En population bestående av studenter vid LTU tilldelades en enkätundersökning vilket skattade 

deras sammanfogande och överbryggande sociala kapital samt sammanfogande och 

överbryggande spelkapital om de ägnade sig åt datorspelande. Ett T-Test genomfördes vilket 

jämförde medelvärdena på de sociala kapitalen i samhällslivet där spelargruppen visade sig ha 

lägre överbryggande socialt kapital än de som inte spelar. 

Vidare genomfördes fyra olika regressionsanalyser för att undersöka vilken påverkan de 

kategoriska variablerna spelartyp och klanmedlemskap har för de sociala kapitalen samt hur 

sambandet mellan spelkapitalen och de sociala kapitalen ser ut. Samband kunde styrkas mellan 

spelfrekvens och de sociala spelkapitalen men detta spillde inte över till verkliga livet. Till 

skillnad från Molyneux et al (2015) kunde inget samband mellan spelkapitalen och de sociala 

kapitalen styrkas. Gällande spelartyp uppvisade FPS-spelarna det högsta överbryggande sociala 

kapitalet följt av MOBA-spelarna vilket tyder på att det sociala klimatet inte har någon 

betydande effekt på det sociala kapitalet. Klanmedlemskap visade sig endast signifikant för det 

sammanfogande spelkapitalet och kan då inte direkt likställas med en riktig förening. Är man 

då intresserad av att fostra datorspelarnas sociala kapital även i samhällslivet krävs det att 

föreningen existerar även utanför spelvärlden och det är FPS-spel följt av MOBA-spel man bör 

satsa på.  
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1. Inledning - forskningsproblemet 

Frågan denna studie vill ställa är om datorspelande kan vara en av mekanismerna bakom det 

sociala kapitalet och därmed bidra till att fostra goda medborgare. Om man genom samarbete i 

datorspelsvärlden kan lära sig skapa förtroende mellan människor även i verkliga livet.  

Robert Putnam är kanske den mest centrala personen inom teorierna om det sociala kapitalet 

och fick stort genomslag under 90-talet. Genom regionaliseringsprocessen i 1970-talets Italien 

fick Putnam möjlighet att studera nybildade institutioner och jämföra deras effektivitet mot 

varandra. De norra regionerna visade sig betydligt mer välfungerande vilket då hade sin grund 

i ett högre socialt kapital. Det sociala kapitalet i sin tur definieras som förtroende mellan 

människor, normer för ömsesidighet och horisontella nätverk som då gynnar det samhälleliga 

samarbetet för det kollektivas bästa (Putnam, 1993, s188). Genom sociala aktiviteter och 

frivilligorganisationer som föreningsverksamhet kunde medborgaranda och tillit fostras och 

sätta sin prägel på de politiska institutionerna och ge en mer vitaliserad demokrati. När Putnam 

senare undersökte förhållandena i det amerikanska civilsamhället blev han bekymrad över det 

vikande engagemanget och visade på samband med ett vikande socialt kapital. I sitt verk Den 

Ensamme Bowlaren (2000) visade han på att amerikanerna exempelvis bowlade lika mycket 

som förut men man gjorde det var för sig och inte organiserat i föreningar. Kritiker till Putnams 

studier menar dock att även om de traditionella formerna av föreningsverksamhet gått ned så 

har de ersatts av andra moderna former av socialt umgänge (Inglehart, Norris, 2003). Där det i 

detta fall skulle kunna röra sig om datorspelande. Putnam beskyllde bland annat Tv:n som en 

stor syndare i minskningen av det sociala kapitalet då han betonade vikten av att människor 

möts fysiskt och interagerar med varandra (Putnam, 2000). Datorspelande har dock en 

betydande skillnad jämfört med tv-tittande då det kan utföras tillsammans med andra människor 

trots att du inte träffas fysiskt. 

Den tekniska utvecklingen har gått framåt en hel del sen Putnam presenterade sina studier. 

Genom internets utbredning har man fått helt nya kommunikationsmöjligheter och kan träffa 

andra människor över hela världen utan att behöva mötas fysiskt. Genom detta har det även 

bildats nya fritidsverksamheter som t.ex. datorspelande. Medlemskap i olika föreningar har 

varit på nedgång under många år (SOM-institutet, 2018; Centrum för idrottsforskning, 2016, 

s.8) medan intresset för datorspelande bara ökar. Enligt statistik från statistiska centralbyråns 

rapport om privatpersoners användning av datorer och internet så har 37 % av den svenska 
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befolkningen (16-74år) använt internet för att spela eller ladda ner datorspel (SCB, 2016). 

Enligt ISFE (Interactive Software Federation of Europe, 2012) så har Sverige den högsta 

andelen spelare i hela Europa och siffran är stadigt stigande. Det gör datorspel till en av de mest 

populära fritidsaktiviteterna vi har idag. Ungdomar kanske är mer intresserade av att spela dator 

än för att använda Putnams exempel gå med i bowlingföreningar. Egentligen så är det inte en 

aktivitet reserverat för ungdomar då sysselsättningen börjar få några år på nacken och de som 

var med från början även de blir äldre. Datorspel kan numera vara en aktivitet man utför 

tillsammans med sina barn vilket gör ämnet än mer relevant.  

Lägg därtill det växande intresset för ”e-sport” vilket helt enkelt är samlingstermen för tävlingar 

i olika datorspel. Statistik från spelbolaget Unibet visar att 2016 så tittade 162 miljoner frekvent 

på e-sport och ytterligare 161 miljoner sporadiskt (Unibet, 2017). Finalen i ett av de mest 

populära spelen League of Legends sågs av 36 miljoner människor jämfört med basketfinalen 

i NBA som sågs av 31 miljoner. Detta är dessutom siffror som förväntas stiga år för år. Det 

finns även en pågående debatt ledd av den flerfaldiga världsmästaren i Counter-strike Emil 

”Heaton” Christensen kring huruvida e-sport skall betraktas som en riktig idrott. Dennes 

medverkan i SVT:s Mästarnas Mästare spädde på debatten ytterligare med kraftiga 

ställningstaganden som följd. En ansökan till riksidrottsförbundet har lämnats in men 

bedömningen av den har dock lagts på is och förväntas tas upp igen under 2019 (Sveriges Radio, 

2017)  

Historiskt sett har forskningen kring effekterna av datorspel ofta kretsat kring negativa aspekter 

som försämrad hälsa, aggressivt beteende eller antisociala tendenser (Limperos et al, 2013; 

Anderson & Bushman, 2001). Annan forskning har dock visat att datorspel kan användas för 

att förbättra lärande (Limperos et al, 2013) och att spela våldsamma spel inte behöver betyda 

att spelaren kan vara mer benägen till våldsamt beteende i verkliga livet (Kühn et al, 2017). 

Datorspel på nätet är ju dock en social aktivitet som ger möjligheter att umgås med människor 

över hela världen och man förenas kring ett gemensamt intresse oberoende av socioekonomisk 

status, ideologisk eller kulturell tillhörighet vilket väcker frågan om datorspel kan utveckla det 

sociala kapitalet likt föreningsverksamhet. Att man genom samarbete och umgänge inom 

spelvärlden kan bygga förtroende och tillit vilket sedan speglar sig på det verkliga livet ute i 

samhället. Det är därför av vikt att undersöka hur det sociala kapitalet ser ut hos de som ägnar 

sig åt datorspel jämfört med de som inte spelar. 

Vad gäller kopplingen till socialt kapital och det civila deltagandet är intresset växande och det 

finns en del rapporter inom området med varierande upplägg (Zhong, 2011; Molyneux et al, 
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2015). Gemensamt för dessa rapporter är att man utgår ifrån att det är skillnad mellan socialt 

kapital i samhällslivet och online inom spelvärlden. Molyneux et al (2015) benämner det 

”gaming social capital” medan andra som Zhong (2011) kallar det ”online social capital”. 

Oberoende av vad man kallar det så rör det sig helt enkelt om det sociala beteendet inom 

spelvärlden. Jag har valt att översätta detta till ”spelkapital” vilket jag använder i resten av 

denna rapport. Enligt Zhong (2011) hade kollektivt spelande av World of Warcraft en positiv 

inverkan på det civila deltagandet medan Molyneux et al (2015) menar att spelandet inte hade 

en direkt effekt utan att det sker via det spelkapitalet och det sociala kapitalet. Molyneux et al 

(2015) riktade dock in sig på multiplayerspel som helhet men det är stor skillnad mellan olika 

spel, hur mycket de bygger på tillit och gemenskap mellan spelare och det är ett hål jag ämnar 

att undersöka. MMORPG-spel (massive multiplayer online roleplaying games) som exempelvis 

World of Warcraft kräver samarbete över stora grupper spelare över längre tidsperioder. FPS-

spel (first person shooter) som Counterstrike är mer tävlingsinriktade med mindre grupperingar 

men ställer ett stort krav på kommunikation och ett tätt samarbete (Rambusch et al, 2007). 

MOBA-spel (Mobile online battle arena) bygger på att lag om 5 spelare vardera ställs mot ett 

annat lag och skall försöka besegra varandra. Det ställer att stort krav på samarbete spelarna 

emellan men dessa spel är även ökända för att ha ett väldigt fientligt klimat även mellan 

medspelare (Kwak et al, 2015; Nuyens et al, 2016). Olika krav på tillit och samarbete samt olika 

spelarklimat bör innebära olika förutsättningar för att fostra socialt kapital vilket inte kan 

besvaras av den nuvarande forskningen. 

För att underlätta samarbete och stärka banden mellan spelare är det vanligt att man organiserar 

sig tillsammans i klaner eller guilds (Williams et al, 2006b). Detta kan beskrivas som en slags 

föreningsverksamhet för datorspelare. När Sebastian Lundmark (2015) undersökte den 

generella tilliten hos World of Warcraft-spelare fann han ett samband mellan generell tillit och 

medlemskap i dessa frivilliga organisationer inom spelet. Denna typ av organisering kan då 

även vara avgörande för det sociala kapitalet vilket även skulle stödja Putnams teser om att 

socialt kapital uppstår genom föreningsverksamhet. En klan eller guild skiljer sig förvisso lite 

från normal föreningsverksamhet. De varierar i storlek och kan formeras på flera olika sätt som 

kompisgäng som skapar ett lag eller en sammansättning av spelare med liknande spelmässig 

eller social målsättning. Även om det kanske inte finns officiella stadgar för medlemskap så 

finns det ändå förhållningsregler man måste uppfylla för att bibehålla sitt medlemskap. Även 

om dessa klaner eller guilds således kan skilja sig från föreningsverksamhet i det verkliga livet 
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så handlar det ändå om frivilliga organisationer mellan människor och det är viktigt att 

undersöka ifall de kan uppnå en liknande positiv effekt på det sociala kapitalet. 

Det kan även vara stor spelkulturell skillnad mellan olika länder och då tidigare studier riktat 

in sig på kinesiska (Zhong, 2011), tyska (Reer et al, 2014) eller amerikanska (Molyneux et al, 

2015) så är det nödvändigt att genomföra denna undersökning med en svensk population. Detta 

då datorspel är synnerligen populärt hos svenska ungdomar. Då datorspelandet blivit en så 

populär sysselsättning och erbjuder en ny väg att socialisera med sina medmänniskor så är det 

av stor vikt med ytterligare forskning kring datorspelandets inverkan på det sociala kapitalet. 

Mitt bidrag till den existerande forskningen blir således att erbjuda en studie i Sverige gällande 

förhållandet mellan datorspel och socialt kapital utifrån olika typer av spel och eventuellt 

klanmedlemskap.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är således att avgöra om multiplayerspel kan ha positiva effekter på 

det sociala kapitalet både inom spelvärlden och det vanliga samhällslivet vilket även skulle 

innebära positiva samhällseffekter för Sverige. Detta skall även göras med hänsyn till tre olika 

speltyper och klantillhörighet.  

Det förefaller troligt att olika typer av spel ger upphov till olika mycket socialt kapital. Spel 

som kräver organisering, samarbete och tillit till andra spelare borde teoretiskt sett generera ett 

högre socialt kapital och jag kommer undersöka detta utifrån tre olika genres nämligen 

MMORPG:s (massive multiplayer online roleplaying games), MOBA:s (Mobile online battle 

arena) samt FPS (first person shooter) vilka förklaras mer noggrant i följande kapitel. 

Genom datorspelens ökande popularitet så införs automatiska matchmaking-system och 

groupfinders för att underlätta för spelarna. Detta är givetvis positivt för tillgängligheten men 

det kan även medföra minskade krav för social interaktion och organisering. Genom att du mest 

troligt aldrig kommer stöta på din med- eller motspelare igen så minskar incitamenten att 

uppföra sig och genererar en mer fientlig miljö. Att spelarna organiserar sig i klaner eller guilds 

så det formas kamratliga band kan därför tänkas vara avgörande för det sociala kapitalet och 

jag ämnar undersöka just detta. När Sebastian Lundmark (2015) undersökte den generella 

tilliten hos World of Warcraft-spelare fann han ett samband mellan generell tillit och 

medlemskap i dessa frivilliga organisationer inom spelet. Om detta samband stämmer och även 

kan överföras till de samhälleliga institutionerna bör det tillföra ett argument till debatten om 

e-sport som idrott. Då e-sportsföreningarna inom datorspelen är väldigt tävlingsinriktade och 
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drivs mycket av sponsorpengar så krävs det att du är en extremt duktig spelare att få plats. Att 

klassificera E-sporten som en idrott skulle innebära bättre möjligheter att organisera sig även 

på lägre nivå. Det vill säga ökade möjligheter till bildandet av föreningar och 

tävlingsarrangemang vilket då skulle leda till ökad tillit och respekt till medmänniskor. Vi får 

därmed ett demokratiskt argument till denna debatt och i framtiden kanske vi kan se t.ex. Luleå 

och Boden möta varandra i Counter-strike. 

1.2 Fördjupning och förklaring av speltyperna 

MMORPG:s (massive multiplayer online roleplaying games) är spel uppbyggda kring en 

virtuell värld där spelarna skapar en karaktär som man använder för att interagera med andra 

spelares karaktärer i denna värld. Det unika med MMORPG:s är att världen man spelar i hela 

tiden utvecklas även om du inte är inloggad själv (Lundmark, 2015). MMORPG-genren 

beskrivs lättast genom spelet World of Warcraft som släpptes redan i slutet av 2004. Spelet i 

sig går ut på att tillsammans med andra kontinuerligt utveckla sina karaktärer för att kunna 

utföra allt svårare uppdrag eller kämpa mot andra spelare. Spelarna tar via sina karaktärer på 

sig olika roller för att på olika sätt bidra till gruppens framgång. Det finns många olika aspekter 

av spelet och man kan utföra sitt spelande både med att kämpa mot datoriserade utmaningar 

eller mot andra spelare. Oberoende av hur man avnjuter spelet så krävs ett stort mått av 

samarbete och därmed social interaktion spelare emellan. Det är därför vanligt att spelare 

organiserar sig i ”guilds” vilket då är en slags förening för spelare (Williams et al, 2006b). Detta 

ger upphov till långvarig gemenskap och torde generera ett stort socialt kapital. Dessa spel har 

även virtuella ekonomier vilket lär spelarna att tackla frågor om t.ex. utbud och efterfrågan. 

Men då det finns en ekonomi så finns det även en svart marknad. Då det virtuella guldet är högt 

efterfrågat finns en marknad för att köpa virtuellt guld för riktiga pengar vilket i sin tur lett till 

förekomsten av kontostölder genom hackerattacker eller keyloggers vilket kan ha en negativ 

inverkan på tilliten till andra spelare (Lundmark, 2015). Men då dessa spel kräver ett stort mått 

samarbete och kollektiv organisering för att utföra de svåraste uppdragen så borde dessa spel 

också generera ett stort socialt kapital. Det utförs även e-sport i olika moment inom spelet. 

MOBA-spel (Mobile online battle arena) som League of Legends eller Dota 2 är omåttligt 

populära och bygger på att lag om 5 spelare tillsammans skall besegra ett annat lag med samma 

antal spelare. Spelet utförs i matcher som varar i ca 20-40 minuter där lagen ställs på varsin sida 

och det gäller att inta och förstöra motståndarlagets bas (Kwak et al 2015). Då samarbete och 

kommunikation är en nyckel till framgång så är det en fördel att genomföra spelet tillsammans 

med människor man redan känner. Det är därför vanligt att spelare formeras i grupperingar likt 
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klaner som man kan spela med. Dessa spel är även populära e-sporter med gigantiska prispengar 

i potten. Molyneux et al (2015) finner det troligt att dessa spel skall generera ett stort socialt 

kapital. Jag ställer mig dock frågande till detta då dessa spel är väldigt tävlingsinriktade och 

präglas av en väldigt fientlig miljö (Kwak et al, 2015; Nuyens et al, 2016). Riot Games som är 

utvecklaren för League of Legends har infört rapporteringssystem för olämpliga uppträdanden 

(https://support.riotgames.com/hc/en-us/articles/201752884-Reporting-a-Player) men trots 

detta är förolämpningar och påhopp frekvent förekommande även mellan medspelare vilket då 

borde vara en sämre grogrund för socialt kapital.  

FPS-genren (First-person shooter) har traditionellt sett varit fokus för forskning angående 

negativa aspekter på grund av dess våldsamma natur (Limperos et al, 2013; Anderson & 

Bushman, 2001). Genren karaktäriseras av att man spelar genom en förstapersons-vy d.v.s. att 

man utför spelet genom karaktärens ögon med ett vapen i handen. Populära spel idag inkluderar 

Counter-strike (eller CS: GO som den senaste installationen heter), Battlefields, Call of Duty 

m.fl. Spelformerna kan se lite olika ut både mellan olika spel och inom spelet i sig. Antingen 

kan man välja att spela i ett allas krig mot alla eller uppdelat i lag som kämpar emot varandra. 

FPS-spelen ställer höga krav på individuell förmåga men de lagbaserade matcherna ställer 

också stora krav på kommunikation och samarbete (Rambusch et al, 2007). Likt övriga 

speltyper är detta ett krav på framgång vilket gör att man formerar klaner eller teams med 

spelare man fungerar ihop med. Counter-strike har länge varit en populär e-sport med många 

framgångsrika svenska profiler (ex: Emil ”Heaton” Christensen).  

Då det blir svårt att få med alla former av spel så är det dessa tre som jag huvudsakligen kommer 

att fokusera på då de alla bygger på ett stort mått samarbete mellan spelare och därmed fostra 

ett stort mått socialt kapital. Då FPS och MOBA-spelen innefattar kortare matcher och är mer 

tävlingsinriktade så förväntar jag mig ett lägre socialt kapital hos spelare av denna typ. 

MMORPG-spelen har större spelargrupper och är i högre grad ett socialt spel då det består av 

en helt parallell värld. Det kan dock vara så att denna värld i viss mån ersätter den verkliga. 
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1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras teorier om det sociala kapitalet. Vad socialt kapital innebär och hur synen 

på det har utvecklats följt av hur forskningen kring det sociala kapitalet inom datorspelsvärlden 

sett ut. Kapitlet avslutas med en presentation av mina hypoteser och en teoretisk modell 

konstruerad efter dessa. I Kapitel 3 redovisas studiens material följt av mitt val att använda en 

enkätundersökning och statistisk analys som metod samt vilka indikatorer jag använder för det 

sociala kapitalet. Därefter presenteras resultat och tabeller i kapitel 4 vilka sedan analyseras och 

diskuteras utifrån de uppställda hypoteserna i det avslutande diskussionskapitlet.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Robert Putnam och det sociala kapitalet 

Forskare och filosofer har genom hela historien belyst samspelet mellan medborgerlighet och 

institutionell stabilitet. Aristoteles (350f.kr) talade om den dygdige medborgaren, Machiavelli 

(1469-1527) betonade den medborgerliga karaktären som avgörande för institutionell stabilitet 

och Alexis de Toqueville (1835) belyste föreningsverksamhet och mänskliga sammanslutningar 

som främjande för de politiska institutionerna (Putnam, 1993, s101-106). Detta samspel har 

sedan Robert Putnam byggt vidare på i sina verk Den Fungerande Demokratin: Om 

medborgarandans rötter i Italien (1993) och Den Ensamme Bowlaren (1995;2001). Genom de 

stora regionaliseringarna som utfördes under 1970-talets Italien så fick Putnam möjlighet att 

studera de nya institutionerna och hur väl de fungerade. Putnams studier visade att de nordliga 

regionernas institutioner fungerade mycket bättre än de södra och Putnam landade då i vad han 

kallade det sociala kapitalet vilket han beskriver som förtroende mellan människor, normer för 

ömsesidighet och horisontella nätverk som då gynnar det samhälleliga samarbetet för det 

kollektivas bästa (Putnam, 1993, s188). De nordliga regionerna hade ett mycket livligare 

föreningsliv, läser tidningar oftare och röstade inte i beskyddar/klient förhållande (Vertikalt 

maktförhållande där de styrande beskyddar klienten i utbyte mot lojalitet eller betalning). 

Putnam hittade alltså ett tydligt samband mellan det sociala kapitalet och institutionell 

effektivitet och att det även är avgörande för den ekonomiska utvecklingen (Putnam, 1993, 

s113). Att deltagande i föreningsverksamhet fostrar samarbete och tillit gentemot din 

medmänniska vilket senare avspeglar sig i de politiska institutionerna. Putnam som var 

bekymrad över det minskade sociala kapitalet i USA beskyllde bland annat Tv:n som orsak 

(Putnam, 2001). Att interaktion ansikte mot ansikte med andra människor var en viktig del för 

att fostra det sociala kapitalet.  

2.2 Varför är socialt kapital så viktigt? 

Varför är det då så viktigt med tillit och förtroende mellan människor? Sören Holmberg och Bo 

Rothstein (2016, s79) beskriver den mellanmänskliga tilliten som ett slags smörjmedel som får 

samhället att gå runt. För att ingå avtal med andra människor måste vi helt enkelt kunna lita på 

att den andre parten upprätthåller sin del av avtalet. Det sociala kapitalet reducerar det som 

nationalekonomer kallar för transaktionskostnader. Det vill säga de kostnader som tillkommer 

för att du inte kan lita på att din motpartner skall upprätthålla sin del av avtalet. Ett samhälle 
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där du kan lita på att den andre parten gör det de lovat kommer helt enkelt att fungera mycket 

effektivare vare sig det gäller politiker, rättsväsendet eller dina vanliga medmänniskor. 

Om du inte kan lita på dina medmänniskor eller inte samarbetar för det kollektivas bästa riskerar 

du att falla i sociala fällor eller kollektiva problem som kan illustreras väl utifrån olika 

spelteorier. I fångarnas dilemma sätts två fångar i varsin cell utan möjlighet till kommunikation 

med varandra. De båda fångarna blir informerade om att de blir frikända om de anger sin 

kumpan. Om ena fången tiger och hans kumpan pekar ut honom blir han däremot straffad hårt. 

Om båda tiger skulle de komma billigast undan men då de inte kan lita på att den andre skall 

tiga så slutar det med att de pekar ut varandra (Putnam, 1993, s184).  

En annan spelteori är allmänningens tragedi som populariserades av Garrett Hardin (1968). Där 

enskilda individer ställs inför nyttjandet av allmän resurs. Det illustrerades genom ett exempel 

med ett antal fåraherdar som delar på en gemensam betesmark. Varje enskild fåraherde tjänar 

individuellt på att låta så många får som möjligt beta på marken men om alla gör det så skulle 

betesmarken snart förstöras och alla förlora på det. 

Gemensamt för dessa teorier är att alla skulle tjäna på att arbeta tillsammans men då de inte kan 

lita på att sina medmänniskor gör samma sak så riskerar de alla att bli förlorare istället (Putnam, 

1993, s184). Lösningar på dessa kollektiva problem kan spåras ändå till Thomas Hobbes som 

tänkte sig en allsmäktig stat som alla ställs till svars för. Garrett Hardins lösning var att antingen 

förstatliga eller privatisera denna allmänning (Jagers, 2009, s212). Ellinor Ostrom (1990) är en 

som studerat detta i modern tid. Hon fann och studerade en mängd fall där människor gått 

samman och lyckats upprätta stabila institutioner för att komma ur dessa kollektiva problem. 

För att upprätta och underkasta sig dessa institutioner krävs dock att du litar på att de övriga 

brukarna. Ostroms lösning på problemet var att låta brukarna vara med och bestämma hur 

resursens skall användas och övervakas. Putnam i sin tur skulle säga att detta frivilliga 

samarbete möjliggörs av det sociala kapitalet. Oavsett vilken tro man blir salig på så krävs det 

att du kan lita på dina medmänniskor. 

2.3 Kritik och utveckling av begreppet 

Robert Putnams olika verk har fått massivt genomslag och stort intresse har skapats kring 

forskningen om det sociala kapitalet, men har också bemött med en mängd kritik. Svenske Bo 

Rothstein’s bok Sociala Fällor och Tillitens problem (2003) både bygger på och kritiserar 

Putnams teorier om det sociala kapitalet. För det första påpekar Rothstein att Putnam använder 

sig av en alldeles för bred definition av socialt kapital. Att socialt kapital inte både kan vara det 



Sida 10 av 36 

 

som orsakar människors samarbete samtidigt som det är det samarbete som skall förklaras 

(Rothstein, 2003, s97). Rothstein förespråkar istället en snävare definition av det sociala 

kapitalet närmare vilket han sammanfattar som summan av de sociala kontakter en individ har 

multiplicerat med graden av förtroendet i dessa kontakter (Rothstein, 2003, s112).  

Putnams teorier var som sagt att socialt kapital skapas genom att människor går med i frivilliga 

organisationer eller föreningar vare sig det är sångkörer eller bowlingklubbar. Rothstein lyfter 

dock fram en viktig kritik kring detta vilket han kallar Hells Angels-syndromet (Rothstein, 

2003, s98). D.v.s. att det finns föreningar som motverkar medmänsklig tillit snarare än att öka 

den. Det behöver inte nödvändigtvis handla om kriminella organisationer utan även vissa 

religiösa eller politiska organisationer som verkar exkluderande mot andra människor som står 

utanför denna gruppering. Dessa kontakter är ju också en form av socialt kapital trots att det 

har motsatt effekt. Rothstein anser istället att medmänsklig tillit fostras genom trovärdiga 

universella institutioner (Rothstein, 2003, s219).  

Putnam har utvecklat sin definition genom att dela in den i en sammanfogande (bonding social 

capital) och en överbryggande (bridging social capital) dimension (Putnam, 2001, s22). 

Sammanfogande socialt kapital är då täta band inom den specifika gruppen som ger en bas för 

ömsesidighet och solidaritet. Då det sammanfogande kapitalet fungerar inåtblickande så 

innebär det då enbart förtroende och solidaritet inom den egna grupperingen och kan fungera 

negativt mot andra grupper. Överbryggande socialt kapital fungerar istället utåtblickande över 

eventuella etniska eller sociala skillnader. Det har inte samma täta band som det 

sammanfogande men skapar tillit och ömsesidighet utanför den enskilda gruppen, breddar 

världsbilden och underlättar informationsspridning. Etniska eller religiösa grupperingar är 

typiskt sammanfogande socialt kapital medan t.ex. medborgarrättsrörelsen i USA är 

överbryggande (Putnam 2001, s22).  

2.4 Socialt kapital inom datorspelsvärlden 

Den tidiga forskningen kring det sociala kapitalet på internet ansåg att aktiviteter online enbart 

var isolerande (Williams, 2006a, s596). Att tiden som spenderades online då måste tas från den 

tid som användes för att socialisera tillsammans med familj och vänner (Nie & Hillygus, 2002). 

Nie grundade dock sina analyser på att internet likt Putnams tankar om tv:n var något som man 

gjorde själv i sitt hem och inte tillsammans med andra. Genom internet och i synnerhet 

multiplayerspelande så kommer man ständigt i kontakt med andra människor så det går inte att 

säga att tiden sittandes vid en dator per automatik kommer att reducera socialt umgänge. Även 
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om dataspel i sig inte är en fysisk interaktion och det visserligen finns anti-sociala element 

involverade så är det ändå en betydande skillnad i att man aktivt agerar tillsammans med andra 

människor när man utför sitt spelande. Då man inte kan veta om det totala sociala kapitalet likt 

Putnams (2000) resultat är nedgående så behandlas det sociala kapitalet online och offline som 

separata enheter (Williams, 2006a, s596). Det kan även skilja sig i hur djupa förhållanden man 

har med sina sociala kontakter beroende på kontexten. Vissa kan ha starkare relationer med sina 

vänner i samhället med andra känner sig tryggare i en anonym miljö på internet (Zhong, 2011, 

s2354). Dmitri Williams (2006a) konstruerade därmed en skala utifrån Putnams definitioner 

vid namn ISCS (Internet Social Capital Scales) som kan användas för att mäta och jämföra det 

sociala kapitalet online respektive offline. Min undersökning använder sig även av denna skala 

som indikator för de sociala kapitalen. 

Den största delen av forskningen kring sambandet mellan datorspel och socialt kapital har 

studerat beteendet inom MMORPG-genren och specifikt World of Warcraft. Zhi-Jin Zhong 

(2011) undersökte hur kollektivt spelande inom World of Warcraft påverkade det sociala 

kapitalet och det civila engagemanget. Variabeln kollektivt spelande sammanställdes från 

frekvensen av spelande och sin upplevelse av spelande tillsammans med andra i grupperingar 

och guilds. Kollektivt spelande visade sig ha ett positivt samband med både sammanfogande 

och överbryggande onlinekapital och även på det civila engagemanget både online och offline. 

Att spela tillsammans i World of Warcraft kan alltså innebära ökat förtroende och ömsesidighet 

mellan människor online och dessutom positiva samhällseffekter i form av ökat civilt 

deltagande. Det fanns dock inget samband mellan spelandet och det sociala kapitalet offline, ej 

heller mellan de sociala kapitalen online och offline. Zhong’s population bestod dock av 

kinesiska spelare och det kan skilja avsevärt mot Sverige då den svenska kulturen är helt 

annorlunda både gällande datorspel och socialt kapital.  

En annan som studerat förhållandena inom World of Warcraft är Sebastian Lundmark (2015) 

och fokuserade då på den generella tilliten. Han hittade stöd för att medlemskap i guilds hade 

ett starkt positivt samband på den generella tilliten. Det ger då stöd för Putnams teorier om att 

medlemskap i föreningar eller andra frivilligorganisationer fostrar socialt kapital. 

Molyneux et al (2015, s382) introducerade variabeln socialt spelkapital vilket de definierar som 

personens tillhörighet och delaktighet till en spelcommunity. Resultatet visade att detta 

spelkapital hade en positiv inverkan både på det sociala kapitalet i verkliga livet och det civila 

deltagandet i form av olika välgörenhetsaktiviteter, grannskapsorganisationer eller 

konsumtionsval beroende på politiska åsikter. Molyneux et al utgick ifrån vad de kallar ”the 
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spillover effect” (Molyneux et al, 2015, s385). Att agerandet inom en virtuell värld eller i detta 

fall spelandet således spiller över och påverkar beteendet i det verkliga livet (Williams, 2010). 

De indikatorer de använde för spelkapital och socialt kapital var dock alla fokuserade kring 

respondentens specifika community, d.v.s. de mätte endast sammanfogande socialt kapital. Det 

för oss tillbaka till Rothstein’s Hells Angels-syndrom. Att skriva arga meddelanden på olika 

forum och bete sig illa mot utomstående för att sedan delta i antidemokratiska organisationer 

skulle alltså vara ett tecken på starkt socialt kapital. Jag anser det därför vara viktigt att likt 

Zhong (2011) inkludera även överbryggande socialt kapital. Även Putnam (2001, s23) anser att 

överbryggande är den viktigare av de två dimensionerna med samhällsnyttan i beaktande. 

2.5 Frågor och hypoteser 

Då datorspelande till skillnad från Tv-tittande är en social sysselsättning som genomförs 

tillsammans med andra människor vill jag avgöra om detta kan ge upphov till socialt kapital 

även i det verkliga samhällslivet. Om man genom att spela tillsammans kan fostra tillit och 

förtroende mellan människor som även kan överföras till livet utanför spelvärlden. Tidigare 

forskning tyder på att beteenden i en virtuell värld kan spilla över till verkligheten (Williams, 

2010) och detta kan även gälla socialt kapital (Shah et al (2001). Till skillnad från Molyneux et 

al (2015) så gör jag dock skillnad mellan sammanfogande och överbryggande socialt kapital. 

Detta för att ta hänsyn till Rothsteins Hell’s Angels-syndrom dvs. att omtanken sträcker sig 

längre än bara inom personens vänskapskrets. Då datorspelande kan utföras tillsammans över 

hela världen oberoende av kulturell tillhörighet eller socioekonomisk status så skulle det både 

kunna föra samman människor samt vidga spelarnas världsbild och bygga broar mellan 

oliktänkande. Att ett framgångsrikt samarbete i spelvärlden både inom sin vänskapskrets och 

med människor från andra delar av världen skall avspegla sig i det verkliga livet. Jag har därför 

delat upp min första hypotes i två delar. 

H1a: Multiplayerspelande har en positiv inverkan på det sammanfogande sociala kapitalet. 

H1b: Multiplayerspelande har en positiv inverkan på det överbryggande sociala kapitalet. 

Molyneux et al (2015) hävdade dock att sambandet mellan multiplayerspelande och det verkliga 

sociala kapitalet sker via hjälpvariabeln socialt spelkapital, d.v.s. att socialt kapital inom 

spelvärlden leder till socialt kapital i samhällslivet. Att man genom spelande lär sig samarbeta 

tillsammans vilket sedan spiller över och speglar sig i samhällslivet. Det krävs därför att vi 

testar även dessa hypoteser. 
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H2a: Sammanfogande spelkapital har ett positivt samband med det sociala kapitalet i samhällslivet. 

H2b: Överbryggande spelkapital har ett positivt samband med det sociala kapitalet i samhällslivet. 

Då olika spel bygger på olika mycket samarbete och har olika sociala klimat (Kwak et al, 2015) 

så vill jag besvara frågan om det påverkar det sociala kapitalet. Jag utgår ifrån de etablerade 

kategorierna MOBA-spelare, FPS-spelare, MMORPG-spelare samt en övrig kategori för de 

som inte fångas upp av de tre stora spelartyperna. Samtliga kategorier utgår ifrån att man utför 

spelet tillsammans med andra spelare. Enligt Zhong et al (2011) har kollektivt spelande inom 

World of Warcraft (MMORPG) ett positivt samband med båda dimensionerna av spelkapital 

och jag vill då se om detta gäller även andra typer av spel och skillnaden mellan de. Det leder 

mig till att formulera den tredje hypotesen. 

H3a: Det sammanfogande spelkapitalet varierar beroende på typ av spel. 

H3b: Det överbryggande spelkapitalet varierar beroende på typ av spel. 

För att se om de olika speltyperna har effekt även utanför spelvärlden så testas de även på det 

sociala kapitalet i samhällslivet. Om de olika samarbetsformerna eller spelklimaten spiller över 

även till samhället. Ett positivt spelklimat byggt på ömsesidighet borde göra att förtroende 

mellan spelare skapas och avspeglas även i verkligheten medan ett negativt klimat har en 

negativ effekt på förtroendet mellan människor även i verkliga livet. 

H3c: Det sammanfogande sociala kapitalet varierar beroende på typ av spel. 

H3d: Det överbryggande sociala kapitalet varierar beroende på typ av spel. 

Den sista frågeställningen vill avgöra ifall det istället är organisationen hos spelarna som är den 

avgörande faktorn för det sociala kapitalet. Att man kan likställa klaner eller guilds med t.ex. 

idrottsföreningar. Detta kan då ge stöd för Putnams teorier att medlemskap i frivilliga 

organisationer ger upphov till socialt kapital vilket även Lundmarks (2015) studier tyder på. 

Jag förväntar mig främst ett positivt samband med de sammanfogande sociala kapitalen då det 

kan antas vara bra för att skapa tät gruppsammanhållning. Klaner och guilds kan dock variera i 

storlek och sammansättning och behöver inte bestå av människor som känner varandra sedan 

tidigare. Att den då kan bestå av människor från olika delar av världen kan det även tänkas 

bygga broar och öka förståelsen till andra människor och kulturer. Att man genom 

kommunikation och utbyte av information med människor från andra delar av världen kan 

stärka ömsesidigheten och förståelsen mellan dessa. Det är därför viktigt att testa även det 

överbryggande sociala kapitalet. 
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H4a: Medlemskap i en klan/guild har ett positivt samband med sammanfogande spelkapital. 

H4b: Medlemskap i en klan/guild har ett positivt samband med överbryggande spelkapital. 

Då medlemskap i en klan/guild kan tänkas skapa både en tät gruppdynamik och bygga broar 

mellan människor från olika kulturer så är det intressant att se om detta samband ger utslag även 

i samhällslivet vilket gör att jag testar även de på det verkliga sociala kapitalet. Molyneux et al 

(2015) hävdade att effekterna av spelande har en effekt på det verkliga livet och det behöver 

därför testas ifall detta gäller även klanverksamhet. Om då klaner och guilds trots vissa olikheter 

kan ha liknande positiva effekter som föreningsverksamhet på det sociala kapitalet. 

H4c: Medlemskap i en klan/guild har ett positivt samband med sammanfogande socialt kapital. 

H4d: Medlemskap i en klan/guild har ett positivt samband med överbryggande socialt kapital. 

Mina huvudhypoteser vill då illustrera om det finns något samband mellan datorspel och socialt 

kapital och även genom socialt spelkapital. Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband 

mellan dessa variabler Molyneux et al (2015). Det är relevant att även genomföra denna 

undersökning i Sverige då vi är ett av länderna med högst frekvens av datorspelare. Tidigare 

forskning tyder på att både spelkapital (Molyneux et al, 2015) och socialt kapital (Putnam, 

1993,2001; Rothstein, 2003; Molyneux et al, 2015) har ett samband med det civila deltagandet 

och därmed positiva effekter för det demokratiska samhället. Jag har här illustrerat mina tankar 

genom ett teoretiskt ramverk vilket visas här nedan i figur 1. 

Figur 1. Teoretisk modell med hypoteser. 
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3. Metod 

3.1 Material och metod 

För att testa mina hypoteser har jag valt att göra en respondentundersökning vilket 

rekommenderas då jag är intresserad av varje individs sociala beteenden för att sedan kunna 

tolka mönster bland dessa (Esaiasson et al, 2017, s236). Denna respondentundersökning 

genomförs med hjälp av ett enkätutskick vilket är en bra metod då man vill göra stora 

frågeundersökningar för att sedan göra generaliseringar till hela populationen (Esaiasson et al, 

2017, s237). Ett större urval ger bättre möjligheter till generalisering och ett pålitligare resultat. 

Tidigare forskning har även de använt sig av enkätundersökningar om även i form av 

undersökningar i flera steg (Zhong, 2011; Molyneux et al, 2015; Lundmark, 2015). 

De oberoende variablerna spelartyp och guildmedlemskap skall då förklara skillnaderna i först 

spelkapital som sedan skall förklara skillnaden i det verkliga sociala kapitalet. Då jag är 

intresserad för just de svenska förhållandena så begränsar jag mig till boende i Sverige. För att 

tydligare kunna se effekten av datorspelande ville jag göra en jämförelse mot personer som inte 

spelar datorspel och valde därmed att använda mig av en mer generell population än att enbart 

fokusera mot spelare. Jag beslutade mig därför att genomföra min studie med studenter som 

population. Att använda studenter som population blir givetvis inte en spegelbild av hela den 

svenska befolkningen då högutbildade eller människor med högutbildade föräldrar tenderar att 

ha högre socialt kapital än lågutbildade eller människor utan högutbildade föräldrar (Rothstein 

2003, s157). Dessutom så är det i större grad människor med högutbildade föräldrar som väljer 

att studera vidare på universitet (Universitet och högskolerådet, 2017) Det kan även skilja i tillit 

och socialt kapital mellan olika typer av utbildningar då viss forskning visat att exempelvis 

ekonomistudenter är mer individualistiska och litar mindre på varandra än andra studenter 

(Frank et al, 1996). Men om man skulle hitta ett samband mellan datorspelande och socialt 

kapital hos studenter som borde ha ett högre socialt kapital än den generella befolkningen så är 

det troligt att detta skulle gälla även hos den generella befolkningen.  

För att genomföra min studie är det ett krav att jag hittar personer som spelar datorspel. För att 

hitta dessa spelare så inledde jag med att identifiera personer som var registrerade vid olika 

dator-relaterade utbildningsprogram då jag bedömde att det var mer troligt att dessa spelar 

datorspel som fritidsaktivitet och att deras datorintresse skulle få de att vilja delta i min studie. 

Studenter från KCDGG - Datorgrafik, TCDAA Civilingenjör Datateknik, THDNG - 

Datornätverk, TIDAG - Högskoleingenjör - datateknik samt TIDUG – Högskoleingenjör 

Datorspelsutveckling ingick i undersökningen. Detta gav mig ett urval på 489 personer. För att 
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inte få en undersökning på enbart datortekniska utbildningar utökades urvalet med studenter 

vid andra program med olika inriktningar. Inriktningarna valdes ut från vitt skilda områden för 

att få ett så brett urval som möjligt efter förutsättningarna. Följande inriktningar inkluderades: 

FKSPG - Politik och Samhällsutveckling, FKSVG - Statsvetenskap, FKEKG - Ekonomie 

Kandidat, THBAG - Bygg och Anläggning, FKSOG - Sociologi Kandidat samt THSBG – 

Samhällsbyggnad. Det gav mig ytterligare 504 personer. Enkäten gick sedan ut till samtliga 993 

personer i urvalet. En påminnelse skickades ut efter ca en veckas tid och efter ytterligare en 

vecka stängdes enkäten. Vid enkätens stängning hade jag 153 respondenter vilket ger en 

svarsfrekvens på ca 15 %. Det kan tänkas lågt men kan ha sina förklaringar. Svarsfrekvensen 

kan påverkas av att alla kanske inte längre är aktiva i sin utbildning. Att man är registrerad vid 

en viss utbildning är ju ingen garanti för att man fortfarande går den. Enkäten gick också ut 

väldigt sent på lästerminen då studenter är fokuserade på eventuella tentamen eller 

examensarbeten. Trots en låg svarsfrekvens så behöver det inte innebära försämrad data då jag 

fick bra representation för de viktiga kategoriska variablerna (Esaiasson et al, 2017, s188). För 

att öka svarsfrekvensen hade man kunnat erbjuda någon slags kompensation för att medverka 

men då mina resurser som student är mycket begränsade så hade jag ingen möjlighet till detta. 

Vad gäller eventuella etiska problem så ser jag inga då denna undersökning genomfördes helt 

anonymt. Inga individuella respondenter loggades och det finns ingen möjlighet att identifiera 

specifika respondenter utifrån svaren.  

Vad gäller pålitligheten i min undersökning så kan det finnas en risk för självskattningsproblem, 

d.v.s. att respondenterna inte korrekt kan bedöma sin egen status eller att man helt enkelt 

överskattar eller nedvärderar sin status för att verka bättre eller sämre än vad man egentligen 

är. Ett annat problem kan vara att det enbart är de med högt socialt kapital som tar sig tid att 

besvara enkäten. Att jag inte får med mig några respondenter med lägre socialt kapital. För att 

inte avslöja vad jag var ute efter i min undersökning och därmed få icke-sanningsenliga svar så 

skrev jag inget om socialt kapital i mitt enkätutskick utan benämnde endast min undersökning 

som ”Samhällseffekterna av datorspel”. 

3.2 Enkätens utformning 

Enkäten skapades med hjälp av gratistjänsten Google Forms och delades upp i 6 olika delar. 

Del 1 med generella kontrollvariabler, del 2 med spelrelaterade variabler och del 3-6 för 

sammanfogande och överbryggande spelkapital samt sammanfogande och överbryggande 

socialt kapital.  



Sida 17 av 36 

 

Del 1 inleddes med ett antal icke-spelrelaterade frågor som skall fungera som kontrollvariabler. 

Kön och ålder då exempelvis mognadsgrad kan påverka det sociala kapitalet. Detta följdes upp 

av en fråga angående utbildningsnivå hos respondentens föräldrar. Personer med högutbildade 

föräldrar väljer oftare att studera (Universitet och Högskolerådet, 2017) och det finns forskning 

som säger att de även socialiseras till ett högre socialt kapital (Rothstein, 2003). Även 

livskvalité kan påverka det sociala kapitalet vilket motiverade att respondenterna fick skatta sin 

nöjdhet med livet på en sjugradig skala mellan 1 och 7. Del 1 avslutades med en fråga om man 

spelar multiplayerspel eller inte då de som svarade ja fick gå vidare till del 2 och de som inte 

spelar hoppade direkt till del 5 och frågor om det samhälleliga sociala kapitalet. 

Del 2 och de spelrelaterade variablerna inleddes med frågan om vilken spelartyp man 

identifierar sig som eller med andra ord vilket av de olika spelen som man spelar mest. Det är 

givetvis förekommande att man spelar olika typer av spel varav frågan är utformad som vad 

man spelar mest. Respondenterna fick välja mellan kategorierna FPS-spelare (Counter-strike, 

Battlefields, annat FPS/shooter), MOBA-spelare (League of Legends, Dota 2, annat MOBA), 

MMORPG-spelare (World of Warcraft, annat MMORPG-spel). Jag har fokuserat på de mest 

populära kategorierna som bygger på samarbete och interaktion med andra spelare då det anses 

vara en förutsättning för socialt kapital. För att få med de som inte passar in i dessa kategorier 

inkluderades även en kategori benämnd ”annat”. Detta följdes upp med frågor kring hur ofta 

man spelar och hur länge man har spelat. Del 2 avslutades med en fråga om man är medlem i 

en klan/guild eller liknande social spelargrupp för att kunna testa Putnams teorier om att det är 

de frivilliga organisationerna som ger upphov till socialt kapital. D.v.s. ifall klaner och guilds 

har liknande effekt på det sociala kapitalet som de frivilliga organisationerna och föreningarna 

i samhällslivet. 

Del 3-6 innehöll som sagt frågor som skall avgöra de olika spel- och sociala kapitalen dvs. de 

beroende variablerna. Dmitri Williams (2006a) har konstruerat en skala vid namn ISCS 

(Internet Social Capital Scales) som kan användas för att mäta och jämföra det sociala kapitalet 

online respektive offline. Skalan är konstruerad efter Putnams definition med 10 frågor vardera 

för överbryggande och sammanfogande socialt kapital. Frågorna som skall avgöra det 

sammanfogande kapitalet konstruerades utefter dimensionerna stöd och närhet, access till 

begränsade resurser, förmåga att mobilisera solidaritet och utåtvänd antagonism (Williams, 

2006a, s.602). Frågorna gällande överbryggande socialt kapital konstruerades i sin tur från 

dimensionerna utåtblickande, brett kontaktnät, delaktighet i ett större sammanhang och 

ömsesidighet med en bredare gemenskap (Williams 2006a, s.600). Då skalorna och 
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definitionerna är etablerade i forskningssammanhang och konstruerade utifrån ömsesidighet 

och solidaritet så bedömer jag att tillitsvariabeln är inkluderad i dessa. De två sociala kapitalen 

delas sedan upp i kontext för offline och online-miljö vilket då ger totalt 40 frågor som skall 

sammanställa de fyra variablerna. Denna skala har använts som grund i en stor del av de 

rapporter jag läst med modifikationer anpassade för datorspel och användes således även av 

mig. Även jag redigerade frågorna för att bättre vara anpassade till spelvärlden. Frågorna 

bantades även ned lite då jag ansåg att 40 frågor var att ställa lite för stora krav på både mig 

själv och de som skall besvara enkäten. Jag landade då på 6 frågor vardera för varje form av 

kapital. Frågorna var konstruerade som påståenden och lät respondenten svara på en sjugradig 

skala hur väl det stämmer in på sig själv. Ett udda tal valdes då det är rekommenderat för att få 

en jämn mittpunkt (Esaiasson et al, 2017, s256). Min enkät och samtliga indikatorer som 

använts finns bifogat som bilaga 1 i slutet av denna rapport. 
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3.3 Frekvenstabell över urvalet 

Min enkätundersökning renderade 153 svar varav 3 av dessa var avbrutna och alltför 

ofullständiga så jag valde att exkludera dessa vilket lämnade mig med 150 fullständigt 

besvarade enkäter. I tabell 1 som följer presenteras resultatet där siffrorna indikerar antal 

svaranden för varje alternativ samt den procentuella andelen inom parentes. 

Tabell 1: Frekvenstabell med resultatet av min enkätundersökning (antal svaranden, procentuell andel inom 

parentes). 

 Man Kvinna     

Kön 94 (62,7%) 56 (37,3%)     

 -20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51+  

Ålder 20 (13,3%) 102 

(68,0%) 

22 (14,7%) 6 (4,0%) 0  

 Båda En Ingen Annat   

Familjebakgrund 58 (38,7%) 33 (22,0%) 56 (37,3%) 3 (2%)   

 Ja Nej     

Multiplayerspel 88 (58,7%) 62 (41,3%)     

 Icke-spelare FPS MMORPG MOBA Annat  

Spelartyp 62 (41,3%) 34 (22,7%) 20 (13,3%) 13 (8,7%) 21 (14%)  

 Icke-spelare 0-1h/v Ett par h /v 1-2h/dag Flera h/dag Ej svarat 

Spelfrekvens 62 (41,3%) 4 (2,7%) 27 (18%) 29 (19,3%) 27 (18%) 1 (0,7%) 

 Icke-spelare 0-1 år 2-3 år 4-5 år 6+ år Ej svarat 

Spelarrutin 62 (41,3%) 4 (2,7%) 4 (2,7%) 5 (3,3%) 74 (49,3%) 1 /0,7%) 

 Icke-spelare Ja Nej    

Klanmedlemskap 62 (41,3%) 38 (25,3%) 50 (33,3%)    

n=150 
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3.4 Analysverktyg 

För att undersöka sambanden mellan de olika variablerna genomfördes en statistisk analys 

genom programmet SPSS. Resultaten på frågorna för vardera beroende variabel slogs ihop och 

jag skapade ett medelvärdesindex för sammanfogande spelkapital, överbryggande spelkapital 

samt sammanfogande socialt kapital och överbryggande socialt kapital. För att kontrollera att 

mina frågor var pålitliga och mäter vad de utger sig för att mäta genomfördes ett reliabilitetstest 

i SPSS. Resultaten presenteras i form av Cronbachs Alfa vilket är ett mått som anger huruvida 

alla mina frågor mäter samma enhetliga variabel d.v.s. vardera spel- eller sociala kapital. 

Resultaten anges mellan 0 och 1 och ju högre alfavärde desto mer pålitliga är mina 

mätinstrument. Reliabilitetstestet för mina beroende variabler visas nedan i tabell 2. 

Tabell 2: Reliabilitetstest över pålitligheten i de beroende variablerna (Cronbachs Alfa). 

Beroende Variabel Cronbachs Alfa 

Sammanfogande spelkapital ,877 

Överbryggande spelkapital ,858 

Sammanfogande socialt kapital ,872 

Överbryggande socialt kapital ,850 

 

Enligt Esaiasson et al (2017, s399) används ofta 0,7 som ett tumvärde för pålitlighet. Samtliga 

mina värden är betydligt högre än detta vilket innebär att mina frågeställningar fungerar som 

mått på vardera beroende variabel och att de mäter det de utger sig att mäta. 

 

För de kategoriska variablerna skapades dummyvariabler vilket innebär att man kodar om 

svarsalternativen till siffrorna 0 och 1 för att kunna använda de i regressionsanalysen (Djurfeldt 

et al, 2010, s320). Om vi tar dummyvariabeln för kvinnligt kön som exempel så ges alla som 

svarat kvinna värdet 1 medan alla som svarat man får värdet 0. De oberoende variablerna 

familjebakgrund och spelfrekvens kodades om till siffror och rangordnades från lågt till högt.  

För att jämföra det spelande urvalet mot det totala urvalet gjordes ett oberoende T-Test på 

medelvärdena för sammanfogande respektive överbryggande socialt kapital med 

multiplayerspelande som kategorisk variabel. T-test används när man vill avgöra om det finns 

några skillnader i medelvärdena mellan olika grupper, dvs. spelare och icke-spelare (Djurfeldt 

et al, 2010, s229) Om man genom T-testet kan hitta en statistisk signifikant varians mellan 

värdena kan nollhypotesen förkastas och en skillnad mellan populationerna säkerställas 

(Djurfeldt et al, 2010, s234). 
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Därefter kördes en linjär regressionsanalys för vardera av de fyra beroende variablerna. En 

regressionsanalys används då man vill avgöra vilken eller vilka av de oberoende variablerna 

som påverkar de beroende variablerna (Djurfeldt et al, 2010, s262). Med val av linjär 

regressionsanalys utgår jag ifrån att avståndet mellan svarsalternativen är lika långa. Genom att 

studera regressionskoefficienten (R2) kan man se storleken i variationen och genom beta-

koefficienten avgöra om variationen är statistiskt signifikant eller helt enkelt beror på slumpen 

(Djurfeldt et al, 2010, s318). Spelarrutinen exkluderades då i stort sett alla av spelarna spelat 

längre än 6 år. Övriga dummyvariabler och kontrollvariabler inkluderades i körningarna. Som 

referenskategorier användes dummyvariablerna för man som kön, annat som spelartyp och utan 

klanmedlemskap. För att se sambandet mellan spelkapitalen och de sociala kapitalen 

inkluderades indexet för spelkapitalen i körningarna för de sociala kapitalen. 

Regressionsanalysen gör det även möjligt att studera spelfrekvensen, dvs. hur mycket man 

spelar och studera vilket samband detta har på de sociala kapitalen. 
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4. Resultat och tabeller 

4.1 Resultat T-test 

Följande tabell visar resultatet av det oberoende T-testet angående skillnaderna i medelvärdet 

på det sammanfogande respektive överbryggande sociala kapitalet mellan de som spelar 

multiplayerspel och de som inte gör det. 

Tabell 3: Gruppstatistik T-test, jämförelse spelare och icke-spelare (antal, medelvärde, standardavvikelse, 

standardfel) 

 Multiplayerspel Antal Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

Sammanfogande soc. kap Ja 88 6,06 0,96 0,10 

 Nej 62 5,94 1,07 0,14 

Överbryggande soc. kap Ja 88 4,97 1,06 0,11 

 Nej 62 5,66 1,09 0,13 

 

Levene’s test för lika varians visade ett F-värde på 0,554 och signifikansvärde 0,458 för 

sammanfogande socialt kapital samt ett F-värde på 0,012 och signifikansvärde 0,913 för det 

överbryggande sociala kapitalet. Då F-värdena inte är signifikanta kan vi inte förkasta 

nollhypotesen om lika varians (Djurfeldt et al, 2010, s234). Jag väljer därför att enbart 

presentera resultatet från T-testet med antagandet om lika varians i följande tabell. 

Tabell 4: Oberoende T-test på skillnaden i socialt kapital, spelare jämfört med icke-spelare (t-värde, 

frihetsgrader, signifikansvärde, skillnad i medelvärde, skillnad i standardavvikelse, under konfidensintervall, 

övre konfidensintervall) 

 t df Sig. (2-t) mv diff Stf diff Undre KI (95%) Övre KI (95%) 

Sammanfogande 

soc. kap 

,738 148 ,462 ,124 ,168 -,20746 ,45453 

Överbryggande 

soc. kap 

-3,900 148 ,000 -,695 ,178 -1,04776 -,34300 

Samtliga resultat i tabellen med antagande om lika varians. 

Min första hypotes (H1a-b) gällde huruvida multiplayerspelande kan generera sammanfogande 

respektive överbryggande socialt kapital. Om vi inleder med det sammanfogande sociala 

kapitalet så kan ingen säkerställd skillnad mellan spelare och icke-spelare styrkas 

(signifikansvärde=,462). Den skillnad som finns kan alltså lika gärna bero på slumpen. Om vi 

däremot tittar på det överbryggande sociala kapitalet så ser vi att signifikansvärdet är ,000 vilket 

innebär att vi med mer än 99,9% säkerhet kan säga att det är en skillnad mellan spelare och 

icke-spelare. Min hypotes påstod dock att spelare skulle ha ett högre socialt kapital än icke-
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spelare. Då t-värdet är negativt (-3,9) indikerar detta att spelare i själva verket har ett lägre 

socialt kapital än de som inte spelar. Medelvärdet av differensen mellan grupperna är -0,695 

vilket indikerar att spelarna har i genomsnitt 0,695 mindre i överbryggande socialt kapital. 

Spelargruppen har alltså en smalare världssyn och är sämre på att bygga broar och visa 

ömsesidighet med människor och kulturer utanför sina absoluta närhet. T-testet kan då inte 

stödja hypoteserna H1a-b och vi rör oss vidare till regressionsanalysen. 

4.2 Resultat Regressionsanalys 

Följande tabell visar resultatet på mina linjära regressionsanalyser som testade den första 

hypotesen mot spelfrekvens samt hypoteserna H2-4 med inkluderande delhypoteser. 

Tabell 5: Resultattabell regressionsanalys över de oberoende variablernas påverkan på de olika sociala 

kapitalen. (Cellvärden för variablerna anger standardiserade beta-koefficienten.) 

 Sammanfogande 

spelkapital 

Överbryggande 

spelkapital 

Sammanfogande 

socialt kapital 

Överbryggande 

socialt kapital 

Generella kontrollvariabler     

Kön (kvinna) -,092 -,077 ,161 -,003 

Ålder -,019 -,140 ,130 ,271* 

Familjebakgrund ,019 -,141 ,077 ,020 

Livskvalité ,085 ,114 ,325** ,169 

Spelrelaterade variabler     

Spelartyp (FPS) -,073 ,136 ,199 ,545*** 

Spelartyp (MMORPG) -,089 ,121 ,157 ,252 

Spelartyp (MOBA) -,051 -,004 -,152 ,312** 

Spelfrekvens ,303** ,291** ,046 -,064 

Klanmedlemskap (Ja) ,304** ,188 -,167 ,011 

Spelkapital     

Sammanfogande spelkapital   ,006 -,200 

Överbryggande spelkapital   -,050 ,039 

Constant (Ostandardiserad) 1,567 3,270** 4,227*** 3,043*** 

Justerad R2 ,167** ,176** ,194** ,240*** 

n = 88 

*=P <0,05 

**=P <0,01 

***=P<0,001 

Då jag har fyra olika regressionsberäkningar väljer jag att inleda med att tolka resultatet efter 

de beroende variablerna för att sedan tackla själva hypoteserna. Om vi börjar med det 

sammanfogande spelkapitalet så är den justerade determinationskoefficienten (R2) 0,167 vilket 
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innebär att min modell förklarar 16,7% av variationen i det sammanfogande spelkapitalet och 

statistiskt signifikant med ett p-värde mindre än 0,01. Det vill säga att mer än i 99 av 100 fall 

så finns innebär mina oberoende variabler en skillnad i det sammanfogande spelkapitalet. Vad 

gäller de oberoende variablerna som påverkar det sammanfogande spelkapitalet så ser vi att 

både spelfrekvens och klanmedlemskap är statistiskt signifikanta för det sammanfogande 

spelkapitalet. På signifikansnivån p<0,01 kan vi se starka positiva samband vilket innebär att 

vi kan säga med över 99 % säkerhet att skillnaden inte beror på slumpen. Att man är medlem i 

en klan indikerar alltså den största förändringen i det sammanfogande spelkapitalet 

(beta=0,304, P<0,01). Då jag vill se styrkeförhållandena mellan variablerna väljer jag att 

använda mig av den standardiserade Beta-koefficienten. Även spelfrekvensen (Beta=0,303, 

P<0,01) indikerar att desto oftare man spelar desto större sammanfogande spelkapital har man 

vilket verkar logiskt. Ju mer man spelar desto tätare band formas mellan spelarna. Något 

statistiskt samband gällande speltyper kan inte identifieras. 

Vad gäller det överbryggande spelkapitalet är determinationskoefficienten (R2) 0,176. De 

oberoende variablerna står alltså för 17,6% av variationen med ett P-värde på mindre än 0,01. 

Vad gäller de specifika variablerna är det spelfrekvensen som står för det starkaste sambandet 

(Beta= 0,291) och den enda variabeln vars samband är statistiskt signifikant (P<0,01). Varken 

spelartyp eller klanmedlemskap har någon säkerställd effekt.  

Då går vi vidare till det sammanfogande sociala kapitalet i samhällslivet där mina oberoende 

variabler förklarar 19.4% av variationen (R2=0,194) med P-värdet mindre än 0,01. Den enda 

variabeln vars påverkan kan säkerställas är livskvalitén (Beta=0,325, P<0,01). Just detta 

samband är inget överraskande och stöds av tidigare forskning (Putnam, 2000, s344). Hälsa och 

lycka gör oss mer sociala och sociala kontakter gör oss lyckligare. Hos vare sig spelartyp eller 

klanmedlemskap kan det säkerställas något samband. Den mest uppseendeväckande upptäckten 

är att inte finns något som helst samband med de båda spelkapitalen. Faktum är att 

signifikansvärdet är så pass lågt för båda spelkapitalen att det nästan enbart beror på slumpen 

(sammanfogande spelkapital: 0,967, överbryggande spelkapital: 0,708). 

Avslutningsvis är det dags för det överbryggande sociala kapitalet som kan förklaras till 24 % 

(R2=0,24, P<0,001) av mina oberoende variabler. För det första ser vi att ålder har ett samband 

(Beta=0,271, P<0,05). Ju äldre man är desto högre överbryggande socialt kapital har man. Det 

känns naturligt att äldre är mer tillmötesgående och bättre på att visa solidaritet och 

ömsesidighet med människor utanför sin bekantskapskrets men samtidigt lite förvånande då 

man med åldern kanske blir mindre intresserad av att testa nya upplevelser. Nästa upptäckt är 
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dock synnerligen intressant, nämligen spelartyperna. FPS-spelarna står för det största bidraget 

till det överbryggande sociala kapitalet (Beta=0,545, P<0,001) följt av MOBA-spelarna 

(Beta=0,312, P<0,01). FPS-spelarna har alltså signifikant högre överbryggande socialt kapital 

jämfört med referensgruppen följt av MOBA-spelarna. Klanmedlemskapet visar inte på något 

samband och ej heller något av de två spelkapitalen. 

Den första hypotesen påstod att multiplayerspelande har ett positivt samband med socialt 

kapital. Genom att titta på spelfrekvensen kan vi se att kan vi se ett samband mellan både 

sammanfogande (Beta=,303, P<0,01) och överbryggande spelkapital (Beta=,291, P<0,01). Det 

finns dock inget samband med det sociala kapitalet i det verkliga livet och går därför vidare till 

att kolla om effekterna spiller över genom spelkapitalet. Hypoteserna H2a-b förutsatte enligt 

Molyneux et al (2015) att sambandet mellan spelande och socialt kapital i verkliga livet sker 

via det sociala spelkapitalet. Resultatet i min studie visar inte på något samband 

överhuvudtaget. Förutom att Beta-värdena var väldigt låga så visade signifikansvärdena att 

skillnaderna nästan enbart berodde på slumpen. Det enda som närmade sig något av ett samband 

var förhållandet mellan sammanfogande spelkapital och överbryggande socialt kapital (H2b) 

med ett Beta-värde på -0,200 och signifikansvärde på 0,124. Det tar sig dock inte under 

signifikansnivån på 0,05 och sambandet är dessutom i negativ riktning vilket motsäger 

hypotesen. Jag hittar därmed inget stöd som stöder teorierna från Molyneux et al (2015) 

förklarar därmed samtliga av hypoteserna H2a-b falsifierade.  

Hypoteserna H3a-d påstod att spelkapitalet respektive det sociala kapitalet varierar mellan olika 

speltyper beroende på olika spelklimat och hur mycket samarbete med andra människor som 

krävs. Ingen av speltyperna ger något utslag på vardera spelkapital samt sammanfogande socialt 

kapital (H3a-c). När vi däremot kommer till det överbryggande sociala kapitalet i samhällslivet 

så blir det verkligen intressant även om det inte var det resultat jag förväntade mig. FPS-

spelarna står ut med det starkaste sambandet (Beta=0,545, P<0,001) följt av MOBA-spelarna 

(Beta=0,312, P<0,01) detta då i jämförelse med referensgruppen (andra typer av spelare). FPS-

spelarna är därmed den spelartyp som kan anses vara bäst på att bygga broar mellan olika typer 

av människor och kulturer i det verkliga livet. MMORPG-spelarna som jag trodde skulle ha 

högst socialt kapital tål att nämnas då de ramlar precis utanför signifikansgränsen med ett P-

värde på 0,062 och ett Beta-värde på 0,252. Även om de inte kvalade in i den ordning jag 

förväntade mig så finns det ändå tecken på att hypotes H3d att det överbryggande sociala 

kapitalet varierar beroende på typ avspel. Spelklimatet verkar dock inte vara den avgörande 

effekten. Hypoteserna H3a-c är att betrakta som falsifierade. 
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H4a-d skall då slutligen avgöra vilken effekt klanmedlemskapet har på vardera spel- och sociala 

kapital. Enligt Lundmark (2015) så har klanmedlemmar en högre generell tillit än övriga spelare 

inom MMORPG-spelet World of Warcraft och Putnam (2001) anser att socialt kapital uppstår 

genom medlemskap i olika frivilliga organisationer. Resultatet från min studie visar dock inget 

signifikant samband på det sociala kapitalet i det verkliga samhällslivet. Ej heller på det 

överbryggande spelkapitalet även om det är nära (Beta=0,188, signifikansvärde 0,093). 

Klanmedlemskapet hade dock det starkaste sambandet av alla variabler på det sammanfogande 

spelkapitalet. Klaner kan därmed vara bra på att stärka gruppsamhörigheten och skapar täta 

band mellan spelare. Jag blir dock lite förvånad av att det inte gav ett säkerställt samband även 

på överbryggande då jag förväntade mig att klaner är bra på att föra samman människor från 

olika länder och kulturer. Det finns ju dock klaner med relativt få medlemmar med homogen 

sammansättning och min undersökning tar ingen hänsyn den specifika klansammansättningen. 

Klanmedlemskapets bidrag till det sociala kapitalet existerar dock enbart inom spelvärlden och 

visar inget samband med det sociala kapitalet i verkliga livet. Hypotesen H4a om att 

klanmedlemskap ger sammanfogande spelkapital kan därmed styrkas medan övriga hypoteser 

H4b-c kan falsifieras. Följande figur visar min teoretiska modell med resultatet från 

regressionsanalysen ifyllt. 

 

Figur 2. Teoretisk modell med ifyllt resultat från regressionsanalys. Värden anger standardiserad beta-koefficient 

(sammanfogande/överbryggande) kapital. *=P <0,05, **=P <0,01, ***=P <0,001. 

→ = Samband → = Inget samband → = Delvis samband 
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5. Diskussion 

Att spelargruppen visade sig ha lägre överbryggande socialt kapital med andra ord en smalare 

världsbild och vara mindre tillmötesgående till oliktänkande var överraskande. Teorin om att 

spelande tillsammans med andra människor från olika delar av världen snarare skulle bredda 

världssynen och att det skulle ge resultat i verkliga livet visade sig helt felaktigt och 

spelargruppen visade sig dessutom ha signifikant mindre överbryggande socialt kapital än de 

som inte spelar. Det är ju dock svårt att säga ett direkt orsakssamband och det kan ju vara så att 

människor som har lite svårare att bygga broar med nya kontakter i verkliga livet istället väljer 

att umgås med människor online i spelvärlden. Vi såg ju däremot att spelfrekvensen var den 

starkaste och enda signifikanta påverkaren av överbryggande spelkapital vilket ger ett litet stöd 

för detta påstående. Ju mer man spelar desto bättre blir man på att bygga broar med människor 

från andra delar av världen men det avspeglas endast inom spelvärlden och övergår inte till livet 

i verkligheten. Spelfrekvensen var även en bidragande orsak till det sammanfogande 

spelkapitalet men precis som i fallet med det överbryggande så stannar gruppsammanhållningen 

i spelvärlden. 

Den tidigare forskningen påstod att sambandet mellan multiplayerspelande och socialt kapital 

skedde via spelkapitalet (Molyneux et al, 2015). Mina undersökningar visade likt Zhong (2011) 

inte några samband mellan de båda spelkapitalen och de sociala kapitalen. Det utesluter ju dock 

inte att spelkapitalen fortfarande kan vara viktiga för det civila deltagandet men det kan ju 

innebära att man kanske skall betrakta det sociala kapitalet inom spelvärlden och det verkliga 

livet som skilda enheter istället för länkade. Att jag får ett resultat liknande Zhong’s (2011) 

snarare än Molyneux et al (2015) kan ha att göra med min uppdelning i sammanfogande och 

överbryggande kapital och jag använder dessutom en striktare tolkning av Williams (2006) 

ISCS-skala för de sociala kapitalen. Mitt urval på studenter visade i alla fall inte upp något 

samband mellan de sociala kapitalen i spelvärlden och det verkliga livet vilket tyder på att det 

kan behövas mer forskning om förhållandet mellan dessa. 

När jag problematiserade kring frågeställningen om spelartyper så trodde jag att MMORPG-

spelarna skulle uppvisa det högsta sociala kapitalet då det kräver stor mängd samarbete och 

man umgås med fler spelare och under längre tidsperiod. Det visade sig dock att det var FPS-

spelarna som stack ut istället med överlägset högst överbryggande socialt kapital följt av 

MOBA-spelarna. Det skulle kunna bero på att MMORPG-spelarna i högre grad var medlemmar 

i guilds (70 %) jämfört med FPS-spelarna (~35%). Guildmedlemskap visade sig ha ett starkt 

samband med det sammanfogande spelkapitalet men inte med de övriga kapitalen. Det tyder på 
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att MMORPG-spelarna som är mer benägna att bli medlemmar i guilds till högre grad bedriver 

sitt spelande inom sin specifika spelargrupp snarare än att bredda sina kontaktnät. Trots att 

spelvärlden är mycket större så är man sämre på att vidga sina vyer. Putnams (2001) teorier om 

att socialt kapital uppstår genom föreningsverksamhet kan då inte helt översättas till 

spelvärlden. Man kan alltså fostra spelkapital men det ger inte utslag på det sociala kapitalet i 

verkliga livet som Putnam ansåg vara så viktigt.  

Viss återhållsamhet får man ha gällande mina resultat då min undersökning gjordes på studenter 

som population och då inte blir en direkt spegelbild av den svenska befolkningen. Framtida 

undersökningar bör överväga att rikta sig direkt mot spelarna och göra jämförelsen mot hela 

befolkningen på annat sätt. Min svarsfrekvens på ca 15 % kan även gömma ett stort mörkertal 

men det är svårt att säga hur många av de som är registrerade vid de olika utbildningarna 

verkligen är aktiva och tog emot min enkätförfrågan. Viss reservation måste även tas i 

beaktning när respondenter skall skatta sig själva då man både kan göra olika bedömningar av 

sig själv eller överskattar sin egen förmåga. Resultatet vid regressionsanalysen kan även bli 

lidande av att jag hade så många oberoende variabler på mitt urval av 88 spelare. Framtida 

undersökningar bör helt enkelt innehålla ett större urval för att få ett mer pålitligt resultat och 

kanske även genomföra undersökningen över tid i flera omgångar för att få ett tydligare 

orsakssamband. Vill man närmare undersöka förhållandet gällande klaner eller guilds bör man 

ta i beaktande storleken och sammansättningen i dessa sociala grupperingar vilket var något jag 

missade i min undersökning.  

Då jag inte kunde styrka något samband mellan spelkapitalen och i de sociala kapitalen i 

samhället så skulle man behöva närmare utforska förhållandet mellan spelkapital och det civila 

deltagandet och då mer anpassad för hur det svenska deltagandet ser ut. Ett annat ämne som 

enligt min kännedom är helt outforskat är det nya fenomenet kring streaming. Att de 

spelintresserade istället för att spela spenderar sin tid med att titta på när kända 

spelpersonligheter spelar sina spel genom streamingtjänsten Twitch samtidigt som man kan 

kommunicera med spelaren eller övriga tittare. Detta fenomen verkar ha resulterat i en egen 

subkultur med egna språkliga termer och uttryck och det skulle vara intressant att se vad detta 

har för påverkan på det sociala kapitalet.  

För att sammanfatta mina fynd och återknyta till syftet med denna rapport så kunde jag inte 

styrka att datorspelande skulle generera socialt kapital i verkliga livet. De som spelar oftare har 

högre spelkapital men detta spiller inte över till samhällslivet som Molyneux et al (2015) talade 

om. Den tillit och förtroende som skapas mellan medspelarna når alltså inte ut i det verkliga 
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livet. Inget samband mellan spelkapitalen och de sociala kapitalen kunde styrkas vilket tyder 

på att man skall behandla spelkapital och socialt kapital som åtskilda snarare än länkade. Dessa 

fynd understryker vikten av att närmare utforska sambandet mellan spelkapitalen och det civila 

deltagandet. FPS-spelarna visade sig ha det högsta överbryggande sociala kapitalet följt av 

MOBA-spelarna. Teoretiseringarna kring samarbetsform och olika spelklimat visade därmed 

inte förväntat utslag på det sociala kapitalet. Guildmedlemskap visade sig ha ett starkt samband 

med det sammanfogande spelkapitalet vilket understryker vikten av att få spelare organiserade. 

Sambandet gällde dock endast spelkapital vilket innebär att klaner eller guilder inte direkt kan 

likställas med övrig föreningsverksamhet. Är man likt Putnam intresserad av att fostra det 

sociala kapitalet i det verkliga samhällslivet skulle det då krävas att föreningen existerar även 

utanför spelvärlden. Om man då på lokal nivå vill skapa E-sports föreningar och värdesätter det 

sociala kapitalet så är det då FPS-spel följt av MOBA-spel man skall satsa på. Med detta sagt 

överlämnar jag stafettpinnen och låter framtida forskning ta vid. 
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Bilaga 1: Enkät 

Mailutskick för enkäten: 

Hej, 

Jag studerar statsvetenskap och skriver mitt examensarbete om samhällseffekterna av 

datorspel. Mer specifikt multiplayerspelande på nätet. 

Jag hoppas därför att du har tid att hjälpa mig med att fylla i denna enkät. Det är helt anonymt. 

Du får hemskt gärna fylla i den även om du inte gillar datorspel då jag behöver en jämförelse 

mot den allmänna populationen. 

Det är en hel del frågor men tar inte så lång tid, än mindre om du inte spelar datorspel. 

Tack för din hjälp! 

Mvh Arvid Boström 

 

Del 1: Kontrollfrågor med alternativ 

Kön: Man, Kvinna, Vill inte svara 

Ålder: 20 år eller yngre, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år, 51 år eller äldre 

Familjebakgrund:  

Båda mina föräldrar har högskole-/universitetsutbildning,  

En av mina föräldrar har högskole-/universitetsutbildning,  

Ingen av mina föräldrar har högskole-/universitetsutbildning,  

Annat/vill inte svara. 

Livskvalité: På en skala 1-7 hur nöjd är du med livet? 

Multiplayerspel: Spelar du multiplayerspel online? Ja, Nej 

(De som svarade nej skickades direkt vidare till del 5.) 
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Del 2: Datorrelaterade kontrollfrågor med alternativ  

Spelartyp: Vilken typ av spelare klassar du dig som? (Vilken typ av multiplayerspel spelar 

du mest?  

FPS-spelare (Counter-strike, Battlefields, annat FPS/Shooter) 

MOBA-spelare (League of Legends, Dota 2, annat MOBA-spel) 

MMORPG-spelare (World of Warcraft, annat MMORPG) 

Annat 

Spelarfrekvens: Hur ofta spelar du multiplayerspel? 

1 timme i veckan eller mindre 

Ett par timmar i veckan 

1-2 timmar om dagen 

Flera timmar om dagen 

Vill inte svara 

Spelarrutin: Hur länge har du ägnat dig åt multiplayerspel? 

1 år eller mindre 

2-3 år 

4-5 år 

6 år eller längre 

Vill inte svara 

Klanmedlemskap: Är du medlem i en klan eller guild? (eller liknande social spelargrupp), 

Ja, Nej 

Del 3: Sammanfogande spelkapital (samtliga påståenden graderade efter skalan 1-7) 

Det finns människor inom spelvärlden som kan hjälpa mig när jag har problem. 

Det finns människor inom spelvärlden som kan stödja mig i svåra beslut. 

Det finns människor inom spelvärlden som jag kan gå till för att diskutera intima personliga 

problem. 

Om jag behöver ett nödlån så finns det någon inom spelvärlden som kan stödja mig. 

Mina vänner inom spelvärlden skulle gå i god för mig om jag behöver det. 

Mina vänner inom spelvärlden skulle hjälpa mig om jag blivit orättvist behandlad. 
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Del 4: Överbryggande spelkapital (samtliga påståenden graderade efter skalan 1-7) 

Socialt umgänge i spelvärlden gör mig intresserad av händelser även utanför min 

bekantskapskrets. 

Socialt umgänge i spelvärlden gör mig intresserad av testa nya saker. 

Socialt umgänge i spelvärlden ger mig större förståelse för oliktänkande. 

Socialt umgänge i spelvärlden gör mig mer intresserad av andra platser i världen.  

Socialt umgänge i spelvärlden gör att jag känner mig som en del av en större helhet. 

Jag tvekar inte att hjälpa även spelare som jag inte känner. 

Del 5: Sammanfogande socialt kapital (samtliga påståenden graderade efter skalan 1-7) 

Det finns människor i min närhet som kan hjälpa mig när jag har problem. 

Det finns människor i min närhet som kan stödja mig i svåra beslut. 

Det finns människor i min närhet som jag kan gå till för att diskutera intima personliga 

problem. 

Om jag behöver ett nödlån så finns det någon i min närhet som kan stödja mig. 

Människor i min närhet skulle gå i god för mig om jag behöver det. 

Människor i min närhet skulle hjälpa mig om jag blivit orättvist behandlad. 

Del 6: Överbryggande socialt kapital (samtliga påståenden graderade efter skalan 1-7) 

Socialt umgänge i verkliga livet gör mig intresserad av händelser även utanför min 

bekantskapskrets. 

Socialt umgänge i verkliga livet gör mig intresserad av testa nya saker. 

Socialt umgänge i verkliga livet ger mig större förståelse för oliktänkande. 

Socialt umgänge i verkliga livet gör mig mer intresserad av andra platser i världen.  

Socialt umgänge i verkliga livet gör att jag känner mig som en del av en större helhet. 

Jag tvekar inte att hjälpa även människor som jag inte känner. 

 

 


