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Faith and trust in the World of Warcraft 
 

A study based on WoW player's perspective 
 

 

Abstract  

 

This study will show different interactions that a user needs to adjust in order to find and 

create trust within a guild in the game World of Warcraft. The aim of this study is to see if 

these interactions are used in different ways depending on which guild a user is a member in. 

The study is based on three different guilds and a few WoW-users perspectives, experiences 

and thoughts. The main methods in this study is based on qualitative methods that includes 

surveys, scenarios, observation and semi-structured interviews. The analysis has been based 

on two theories, social capital theory and the flow theory. This study has also examined how 

the design and features of WoW can affect a user's interactions, both in and outside the game. 
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Sammanfattning 

 

Studien behandlar vilka interaktioner en användare behöver tillämpa för att den ska kunna 

finna eller skapa ett förtroende inom en guild i spelet World of Warcraft. Det övergripande 

syftet är att se om dessa interaktioner tillämpas på olika sätt beroende på vilken guild en 

användare är medlem i. Studien har främst utgått ifrån tre guilder och ett antal WoW-

användares egna perspektiv, erfarenheter och tankar där undersökningarna har byggts på 

kvalitativa metoder. De kvalitativa metoderna inkluderade enkäter, scenario, observation och 

semi- strukturerade intervjuer. Analysen har till stor del utgått ifrån teorierna socialt kapital 

teorin och flow-teorin. Studien har även granskat hur WoW’s design och funktioner kan 

påverka en användares interaktioner både i och utanför spelet. 

 

Nyckelord: 

“World of Warcraft”, “WoW”, ”Legion”, “grupp”, “rekrytering”, “förtroende”, “mål”, “spel”, 

“räd”, “social”, “interaktioner”, “kommunikation”, “samarbete”, “test”, “röst-program”, 

”design”, ”funktioner”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill tacka våra tre informanter som ställt upp och delat med sig av sina tankar och 

erfarenheter under intervju. Vi vill även tacka de andra 39 deltagarna för era reflektioner och 

insatser. Till sist tackar vi även vår handledare, Mauri Kaipainen. 
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2 INLEDNING 
 

Online-spel blir allt mer socialt och olika typer av interaktioner med andra användare blir allt 

mer vanligt (Ang 2005). Online-spel har öppnat upp nya möjligheter, människor kan idag med 

hjälp av en del spels design och funktioner ansluta sig till olika grupper, samt bevara och 

knyta nya kontakter. World of Warcraft (WoW) är ett fenomen vars design bland annat har 

uppmuntrat sociala interaktioner med andra användare sedan år 2004. Blizzard entertainment 

är skaparna och utformare av WoW, som inte endast är utformat som ett spel utan även som 

en virtuell värld där användaren kan interagera med spelmiljön och med andra användare. 

Denna värld har element som är designade utifrån en riktig värld, som bland annat involverar 

fina fantasifulla landskap och städer. Blizzard entertainment har även skapat 

bakgrundshistoria bakom varje expansion som kallas för lore där en användare både kan läsa 

historierna utanför spelet eller ta del av dessa inne i WoW.  

 

Med hjälp av de funktioner och design som WoW erbjuder måste användarna utforma sin 

egen spelstil och spelupplevelse, då användarna själva får möjligheten att välja vem eller vilka 

de kommer att samarbeta med. Detta kan ibland upplevas som en utmaning för användarna då 

alla inom WoW är anonyma och endast synbara som en karaktär eller avatar som de själva 

utformat. Trots att det är en brist på social information om andra användare de möter i spelet, 

måste en WoW-spelare förhandla eller kommunicera med andra användare genom en 

chattfunktion för att komma någonstans i spelet (Rusaw 2011).  

 

Tidigare forskning har dock visat att användare av WoW upplever spelet som meningslöst om 

de inte har någon eller några att samarbeta med, eftersom många utmaningar i spelet är 

utformade efter samarbeten och uppgifter som ska utföras i grupp. En av de största 

tillfredställningen WoW kan medföra är att efter många försök och utmaningar, förstå hur en 

uppgift ska hanteras för att nå en seger genom samarbete tillsammans med en grupp 

(Cărătărescu-Petrică 2015). 
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2.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Idag finns det många användare av WoW och andra sociala spel som är uppbyggda på att 

användare på ett eller annat sätt måste ta kontakt med andra användare för att inte fastna på 

samma plats i spelet. Då det är många som ständigt är uppkopplade till något typ av socialt 

spel kan det vara bra att förstå innebörden av interaktionens roll och hur interaktioner kan 

påverka förtroende bland användare.  

 

WoW’s design och funktioner gör det möjligt för användare att utöva spelet på många olika 

sätt där användaren själv kan välja hur spelet ska tillämpas. Dessa funktioner har genom åren 

lockat olika typer av användare över hela världen (worldofwarcraft.com). WoW’s utformning 

har bidragit till att det har blivit ett kooperativt och socialt spel där det krävs att användarna 

ansluter sig till någon typ av grupp för att komma vidare med spelet. Dessa grupper stöds till 

stor del av infrastrukturen i själva spelet och kallas för guilder (Rusaw 2011) som kan bestå 

av en grupp vänner eller okända användare.  

 

Designerna bakom WoW placerar användaren i en värld som både uppmuntrar och påtvingar 

interaktioner bland användarna. En design som uppmanar användare att interagera med 

varandra sätter även användarnas tillgivenhet och förtroende inför ett test, då de måste 

kommunicera med andra de inte vet något om. Infrastrukturen som existerar i WoW gör att 

användare måste ansluta sig eller skapa en grupp för att klara av de större utmaningarna som 

designen erbjuder. Kan en användare finna förtroende för andra endast utifrån interaktioner 

som utförs i spelet?  

 

Studien kommer främst utgå från tre stycken guilder där syftet med studien kommer vara att 

undersöka om vilka interaktioner som kan bidra med tillit och förtroende inom de olika 

guilderna. Samt för att se om interaktioner tillämpas på olika vis beroende på vilken guild en 

användare ansluter sig till, detta för att se om spelets design tillämpas på det sätt det var tänkt 

eller om användarna har hittat nya sätt att ta till sig designens funktioner. Syftet kommer ge 

läsaren en förståelse om vad för slags interaktioner inom WoW som bidrar med att användare 

kan finna förtroende för människor i spelet. Detta är värt att undersöka då många människor 

idag är anslutna till något typ av online-spel dagligen, där de ibland måste ta kontakt med helt 

främmande användare. För att studien ska få ett så trovärdigt resultat som möjligt kommer 

olika guilders och användares egna perspektiv att prioriteras. 
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Studien kommer utgå ifrån en fokusfråga och tre stycken underfrågor.  

Fokusfråga: Vad för slags interaktioner behövs bland användare för att finna tillit och 

förtroende i sin guild? 

 Hur kan spelets design påverka en användares och guilds spelupplevelse inom 

WoW?   

 Vad kan krävas av en användare för att bli antagen till en viss guild? 

 Hur upplevs påtvingade interaktioner bland användare? 

 

 

3 BAKGRUND 
 

Enligt Dmitri Williams (2006a) kan spel som WoW stärka relationer från den verkliga livet 

genom att ses i den virtuella världen, den virtuella världen har även gjort det möjligt att skapa 

nya relationer med andra användare. För att en användare ska uppnå en optimal 

spelupplevelse ska användaren ha möjligheten att skapa en egen upplevelse av spelets design 

och funktioner. Med detta påpekar även David Bowman (2008) att trevliga interaktioner med 

andra användare inom en virtuell värld också är viktigt för att en användare ska nå en optimal 

spelupplevelse. WoW’s design och funktioner gör det möjligt för användare att främja en 

känsla av gemenskap genom att exempelvis vara med i en guild. Spel som erbjuder design 

och funktioner där användaren kan interagera med andra kommer alltid vara det mest spelade 

spelet då det tillför mest underhållning till användaren.   

 

WoW är ett spel som gör det möjligt för användare att utföra det på olika sätt. En användare 

kan forma sin egen spelstil utifrån vilket tempo eller hur mycket tid användaren vill lägga ner. 

WoW är ett oändligt spel där användaren alltid har något att göra i den virtuella världen. Då 

det finns mycket att göra för en användare har det bidragit till att många siktar in sig på 

individuella mål. Grupper i spelet eller guilder har även beskrivande mål som gruppen ska 

sträva efter (Lin 2015).  

 

I WoW integreras eller kommuniceras det oftast med andra användare genom att använda en 

inbyggd text-chattfunktion. Dock har det visat sig vara vanligt att kommunicera eller 

interagera via röst-program när spelets design erbjuder svårare utmaningar. WoW har även en 
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inbyggd röst-funktion (Blizzard’s VoIP) som kan brukas av användarna. Trots den inbyggda 

röst-funktionen är det endast 16% av alla användare som tar del av denna och där de 

resterande väljer att vända sig till annan teknik. Anledningen till detta är för att det visat sig 

vara viktigt för användare att fortsätta kunna kommunicera och interagera med andra även om 

de skulle tappa anslutningen till WoW (Suznjevic 2009). 

 

Tillit och förtroende kan ha många olika betydelser och kan betraktas på många olika sätt 

(Perzycka 2013). Inom spelet WoW skulle tillit och förtroende kunna definieras som 

förväntningar som byggs upp hos användaren, beslut som görs eller påverkar användaren, 

interaktioner med andra användare och spelet samt moralisk skyldighet mot andra användare 

och sig själv.  Fast det inte finns allt för mycket social information om andra användare måste 

man i många situationer samarbeta med personer som man inte vet något om. WoW’s design 

gör det möjligt att tillämpa spelstilen “griefing” som många är medvetna om existerar. Denna 

spelstil går ut på att förstöra andras spelupplevelse (Warner 2005) vilket har gjort det svårt för 

många att lita på andra användare då man inte vet vem som kommer tillämpa denna spelstil. 

Detta är vanligast vid påtvingade interaktioner där användaren spelar med anonyma (2005).  

 

3.1 OM WORLD OF WARCRAFT 
 

Syftet med detta avsnitt är till för att informera läsare som inte är bekanta med spelet WoW 

sedan tidigare. Genom att läsa detta avsnitt kommer läsaren få en snabb överblick om spelet 

och dess funktioner. 

 

WoW är ett massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) och har flera aktiva 

servrar, vilket innebär att användare världen över kan spela online samtidigt. Inom WoW har 

användaren möjligheten att utföra olika aktiviteter såsom karaktärsutveckling, objekt 

tillverkning och äventyr i grupp, samt handel med både enskilda individer eller grupper (Lin 

2015). Under spelets gång utför också användaren olika typer av uppgifter för att införskaffa 

sig erfarenhetspoäng (XP). Målet med denna XP är att nå maximal level som går i spelet, 

level 110. Vid maximal level kan användaren utnyttja spelet på en annan nivå, där användaren 

har möjligheten att utföra en räd (raid) i den nya expansionen. En raid i WoW är när man 

spelar ihop med mer än 5 användare i en grupp som oftast består av 10-30 personer, där 

gruppen måste samarbeta tillsammans för att kunna bekämpa olika typer av varelser. Raiden 

kan också utövas på olika svårighetsnivåer normal, heroic och mythic. Om en användare 
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klarar en högre svårighetsgrad får den även en bättre WoW-progress, vilket innebär att den får 

en titel för dess insats som den kan visa för andra användare (worldofwarcraft.com).  

 

 

Figur 1 Gruppen Aeon har precis besegrat en ond varelse 

 

Aktiviteterna som nämndes tidigare såsom karaktärsutveckling, objekt tillverkning och 

äventyr i grupp är något som speldesigners av MMORPG oftast använder sig av för att locka 

användare. Exempelvis från olika bakgrunder och människor med olika intressen. Med detta 

ingår inte MMORPG inom den vanliga definitionen av spel, utan MMORPG är mer som en 

nöjespark eller lekplats online där människor kan välja att spela på olika sätt och i olika 

tempon där en användare kan sikta in sig på specifika mål. Varje gång WoW har släppt en ny 

expansion har det resulterat med att spelet har fått många nya användare, men även många 

som lämnat efter att ha spelat spelet en längre tid. Vilket bland annat har resulterat med en 

dynamik i spelets sociala nätverk, där spelare ständigt möter nya människor (2015). Den 

senaste expansionen av WoW (Legion) lanserades den 30 augusti 2016 som även innehöll 

många nya funktioner, som en ny värld att undersöka och en ny klass att välja mellan 

(Blizzard Entertainment).    

 

WoW erbjuder två olika spellägen, player vs player (PvP) och player vs environment (PvE). I 

ett PvP-läge får användaren möjligheten att möta och bekämpa andra i de olika världarna, 

medan i PvE kan en användare röra sig säkert från andra användare i den miljö man vistas i 

(worldofwarcraft.com). 
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Designen är utformad så att användaren måste skapa en karaktär innan den kan påbörja spelet. 

Innan utformningen av karaktären måste användaren välja en sida att spela för, Alliance eller 

Horde. Väljer användaren att exempelvis spela för Horde kommer den få spela med andra 

Horde-spelare vilket innebär att användaren inte kan interagera eller samarbeta med en person 

som spelar för Alliance. Spelets design ger även användaren fria händer vid utformningen av 

karaktären, där man kan välja bland tolv olika klasser och ett antal raser som identifierar 

karaktären.  

 

4 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 HUR EN GUILD FUNGERAR  
 

I MMORPG som WoW, finner man vanligtvis grupper som har olika målsättningar med 

spelet. Dessa grupper kallas för guilder och är en form av online-spel samhällen som består av 

ett antal guild-medlemmar som hjälper varandra för att nå en viss upplevelse eller vissa mål. 

Till exempel kan guild-medlemmar både träffa nya vänner eller stärka tidigare relationer, få 

tillgång till mer resurser och ta del av olika äventyr, samt dela och ta emot information 

relaterad till spelet. Med dessa positiva aspekter tenderar användare att delta och engagera sig 

frivilligt inom online-spel samhällen. Dessa guilder hjälper till att föra tillsammans ett antal 

användare genom att förvandla egen-intresserade individer till medlemmar av en gemenskap, 

där man har gemensamma mål och värden (Mathwick 2008). Guild-medlemmar är vanligtvis 

mer villiga att skapa grupper och interagera med varandra, samt stannar längre i spelet 

gentemot personer utan tillhörighet (Ducheneaut 2006). Dock kan användare bara vara med i 

en guild och måste säga upp sitt medlemskap om personen önskar att byta guild då det är 

förbjudet inom MMORPG att vara med flera guilder samtidigt (Hsiao 2012). Genom guilden 

finns det en guild-chatt där medlemmarna kan kommunicera med resterande guild-

medlemmar, där även guildmaster kan dela viktig information till guild-medlemmarna (2012). 

I guilder måste en del beslut genomföras, exempelvis beslut som rör vem man ska lita på, vem 

som måste förkastas och hur man som mest effektivt kan leda guilden vidare (Yukawa 2009). 

 

Olika guilder kan även vara mycket varierande, där vissa är små som består av människor 

som redan känner varandra offline, där det ibland inte finns något intresse att spela med andra 

anonyma. Andra är större och består till större del av främlingar där guilden innefattar hårdare 
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regler och struktur (Williams 2006a). En guild är ett ömtåligt online samhälle där det bland 

annat är viktigt att guildmaster och officerare har en bra ledarstil för att den ska kunna 

överleva i längden såsom att styra gruppen i rätt riktning och ta hand om konflikter (2006a).   

 

4.2 DEFINITION AV TILLIT OCH FÖRTROENDE 
Ett problem med att använda tillit som ett koncept är att en allmän accepterad definition 

saknas kring det (Barber 1983) Tillit kan röra allt ifrån en förväntan om hur en interaktions 

partner kommer att bete sig (1983), eller där en person väljer att exponera sig själv för 

sårbarhet (Doney 1998). När det handlar om att analysera förtroende på en individuell nivå är 

det oftast bäst att undersöka individens psykologi. Genom att utforska detta perspektiv kan det 

ge förklaringar om varför individen kan finna ett förtroende samt varför ett förtroende kan öka 

eller minska (Tyler 1996). Ett förtroende kan tolkas på olika sätt, där det bland annat kan 

involvera en individs värderingar, attityder och känslor (Jones 1998). Förtroende betraktas 

även som en attityd som inte bara påverkas av miljö, utan är också något som individen måste 

lära sig som sedan kan byggas upp med tiden (Luhmann 1979). Men förtroendet kan även 

påverkas av individens kulturella bakgrund, erfarenheter och dess personlighet (Mayer 1995). 

4.3 GRIEFING 
Inom olika typer av online-spel kan användare utöva spelstilen “griefing”. Denna spelstil går 

ut på att förstöra andra användares spelupplevelser då detta väcker någon typ av 

tillfredsställelse hos personen som utövar detta. Inom spelet WoW kan spelstilen utövas på 

olika sätt såsom att utse sig vara kunnig och erfaren för att få vara med på olika typer av 

uppdrag där den sedan förstör och trakasserar de andra medspelarna. Användarna som utövar 

denna spelstil anser att detta är en del av spelet då de bland annat inte bryter några regler och 

att spelet inte är verkligt, vilket gör de tror att deras beteende inte är något som kan påverka 

någon i det verkliga livet (Warner 2005). Då de flesta online-spelare vet om att denna typ av 

spelstil existerar försöker de oftast att undvika dessa personer. Dock kan det vara svårt att se 

vilka som utövar denna spelstil eller inte då även dessa spelare kan verka erfarna eller kunniga 

om spelet (2005). 
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4.4 MOTIVATION TILL ATT SPELA ONLINE-SPEL  

 

Figur 2 En tabell av Nick Yee som visar huvudfaktorerna till att användare väljer att spela online-spel 

 

Enligt Nick Yee (2007) finns det tre stycken huvudfaktorer som lockar användare till att vilja 

spela något typ av online-spel. Dessa faktorer bygger främst på hur användare använder sig av 

spelet, vilken spelstil eller beteende de brukar och hur mycket tid de kan lägga ner, samt vilka 

mål man har med spelet. Ett spel som innehåller någon typ av aktivitet där användaren kan 

prestera, kan vara social och där det innehåller någon typ av fördjupning av innehållet är ett 

spel som passar de flesta användare då det finns många sätt att utforma en egen spelstil eller 

spelupplevelse. Användare går även att identifieras utifrån de tre huvudfaktorerna inom ett 

visst spel, där man kan ta reda på vad just deras motivation är inom just det spelet (se figur 2).  
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5 TEORIER 

Vi har under denna studie tagit del av teorier som kan stödja vårt syfte med studien på olika 

sätt och inom olika situationer. Frågorna som använts inom metoderna är inspirerade utifrån 

dessa teorier. 

5.1 SOCIAL CAPITAL THEORY  

Social capital theory (SCT) har fått sitt ursprung från samhällsstudier (Jacobs 1961). Där 

fokus ligger på aspekter av en social struktur, som skapar något typ av värde och underlättar 

åtgärder för individen inom den angivna sociala strukturen (Coleman 1988). SCT kan även 

ses som ett “paraplybegrepp” som inte bara omfattar aspekter av social kultur (Adler 2002). 

Exempelvis kan ett socialt kapital underlätta ett ömsesidigt samarbete (Nahapiet 1998) eller 

vara en plats för att få socialt stöd från andra individer (Mathwick 2008). Dock är SCT 

fortfarande ett väldigt ungt forskningsområde, vilket gör att det ännu inte finns någon officiell 

definition om vad ett socialt kapital är. Begreppet SCT har olika perspektiv och dimensioner, 

vilket har resulterat i att det är svårt att hitta en heltäckande definition som reflekterar alla de 

olika perspektiven (Torége 2014).  

 

Tidigare forskning av Putnam (2006) har visat på att socialt kapital både påverkar individen 

och samhället. En individ kan med hjälp av tillgång till ett högt socialt kapital få möjlighet att 

hitta eller kunna skapa arbetstillfällen, få en bättre hälsa, eller få en ökad kunskap eller 

tillgång till utbildning. Enligt Putnam (2006) kan detta i sin tur påverka individens 

ekonomiska utgångspunkt. Inom socialt kapital går det även att växla in andra former av 

kapital såsom ekonomiskt kapital, utbildningskapital eller kulturellt kapital (Bourdieu 1999). 

Kärnan i det sociala kapitalet är främst de sociala nätverken, då de har visat sig både kunna 

öka gruppers och individers produktivitet (Putnam 2006). 

Putnam påpekar även att ett aktivt föreningsliv och deltagande inom olika medborgerliga 

aktiviteter samt organisationer kan skapa en social sammanhållning (Sundback 2010). Men 

även sociologen Mikael Stigendal (2007) menar att föreningsliv är viktiga för att skapa 

sociala kontakter, ge information, skapa identitet och skapa samhörighet. 
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Figur 3 En illustration av Ulf Liljankoski, exempel på vad socialt kapital kan leda till enligt Putnam. 

 

Ur en teoretisk synvinkel utifrån det sociala kapitalets perspektiv, innebär det att en hög grad 

av socialt kapital att olika individer eller grupper känner ett ömsesidigt förtroende för 

varandra. Dock måste dessa individer eller grupper följa gemensamma normer för att ett 

förtroende ska kunna etableras. Socialt kapital kan skapas om en grupp eller ett fåtal individer 

kan kopplas samman i sociala nätverk där gruppen känner tillit och förtroende för varandra 

och samhällets institutioner. Socialt kapital innefattar främst sociala nätverk, förtroende och 

gemensamma normer (Liljankoski 2013).   

 

 

Figur 4 En illustration av Ulf Liljankoski där han beskriver att socialt kapital karaktäriseras av ömsesidigt förtroende 

gemensamma normer och sociala nätverk. 
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Tidigare forskning som utförts kring socialt kapital har främst kretsat kring att mäta mängden 

socialt kapital i ett samhälle. De har även arbetat med att söka och utvärdera olika mätmetoder 

för att kunna mäta socialt kapital, med hjälp av att använda olika typer av statistiska 

angreppssätt. De tidigare undersökningarna har visat en oenighet och att det inte är helt 

problemfritt att mäta socialt kapital (Liljankoski 2013). 

 

5.1.1 SCT inom MMORPG 

 

WoW är som nämndes tidigare ett spel som lägger stort fokus på de sociala delarna, där 

användare på ett eller annat sätt måste kommunicera eller interagera med andra för att komma 

vidare i spelet. Om en användare bestämmer sig för att gå med i ett online samhälle eller i en 

så kallad guild kommer denna gynnas av både sociala och instrumentella fördelar (Hsiao 

2012). Guilder kan ge en användare en känsla av tillhörighet och även erbjuda användaren 

möjligheter att ta på sig ledarroller, organisera initiativ för gruppen och nå en större framgång 

av en större organisation (Williams 2006b). WoW kan sammanfattningsvis ses som en “tredje 

plats” där meningsfull social interaktion kan förekomma. Tidigare forskning av Ratan (2010) 

har visat på att social interaktion var den främsta drivkraften till att spela MMORPG då de ger 

någon typ av betydelse för individen, eftersom de tillsammans arbetar till att nå spelrelaterade 

uppgifter. Närvaron och aktiviteten bland medlemmarna inom en guild är det som kan leda till 

skapandet av socialt kapital. Inom WoW kan begreppet socialt kapital definieras som en 

känsla av att tillhöra och kunna delta i ett online samhälle som kan ge användaren diverse 

tillgångar (Williams 2006c).  

 

5.1.2 Tillgångar 

Tillgångarna inom socialt kapital i WoW kan inkludera olika typer av uppdrag tillsammans 

med guild-medlemmar, låna guld av varandra i guilden, sociala interaktioner, få ta del av 

resurser eller att dela erfarenhet med varandra. Användare som får ta del av detta har alltså 

mer fördelar i spelet än andra som inte är en del av socialt kapital. En användare kan även 

samla kapital där exempelvis en användare som känt någon sedan innan de började interagera 

i online-världen kan fortsätta upprätthålla relationen i WoW (Williams 2006c). Det hela skulle 

kunna beskrivas som tjänster och gentjänster. Något som är gemensamt för allt socialt kapital 

är att det innebär någon sorts norm av reciprocitet, balanserad eller generaliserad. Detta kan 

exempelvis beskrivas som en gåvoekonomi där utbytet av varierande tjänster och varor styrs 

av olika moraliska regler för givande och återgäldande (Sahlins 1972). Balanserad reciprocitet 
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är viktigt för ett stärkt socialt kapital och innebär “om jag gör något för dig förväntar jag mig 

att du gör det samma för mig”. Medan generaliserad reciprocitet, även kallat det altruistiska 

givandet, innebär “jag gör det här för dig utan att förvänta mig någonting tillbaka” (Putnam 

2000). Om en användare följer normerna inom socialt kapital kan det skapa samarbete och 

tillit mellan medlemmarna.   

 

5.1.3 För en bra struktur 

Tidigare studier har även visat på att socialt kapital är beroende av olika typer av 

relationskapital-faktorer. Det har visat på att ömsesidighet (Wasko 2005), identifiering 

(Bagozzi 2006, Shen 2010), förtroende (Chiu 2006) och engagemang (Wiertz 2007) på 

användarnas attityder och beteenden i virtuella samhällen är viktiga för att det ska bli en så 

bra struktur inom en guild som möjligt. 

 

5.2 FLOW TEORIN 
Flow definieras som en gemensam erfarenhet bland användare, där användarna är fullständigt 

koncentrerade på en viss aktivitet (Csikszentmihalyi 1975). Egenskaperna hos användare i ett 

“flow-tillstånd” kan uppvisa sig på olika sätt. Personerna i detta tillstånd kan bland annat 

filtrera bort sina känslor och tankar för att nå det mål de strävar efter. De kan även förlora sin 

känslighet och få en annan attityd, där de filtrerar bort saker som inte har med deras mål att 

göra (Jengchung 2005). Aktiviteter som kan framkalla detta beteende är aktiviteter som 

involverar konkreta mål, aktiviteter som gör det möjligt att nå fler möjligheter, aktiviteter som 

anger tydlig information och aktiviteter som gör det möjligt att framhäva en koncentration 

(Csikszentmihalyi 1993).  

Online-spelare kan hamna i flow-tillstånd när de försöker fortsätta att utmana sig själva i en 

högre svårighetsgrad inom ett spel, där det kan ske att användaren ägnar en hel del tid till att 

klara just den angivna svårighetsgraden i spelet (2005).  

 

Tidigare forskning inom teorin har visat på att ett flow-tillstånd inte bara är positivt och 

njutningsbart, utan det har även potential till att vara något destruktivt. Det har påvisats sig att 

en flow-upplevelse är precis som allting annat i världen, det vill säga på både gott och ont. 

Flow kan leda till ett beroende samt att en person tappar tidsuppfattningen rörande aktiviteten 

(Schüler 2012). 
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6 METOD 
 

Då denna studie prioriterar guilder och användares perspektiv har vi valt att göra en kvalitativ 

studie och därför använt oss av kvalitativa metoder som främst lägger fokus på att förstå olika 

individers upplevelser av deras egen verklighet. Med hjälp av att använda dessa metoder kan 

det bidra med information av den mänskliga sidan på en fråga, frågor som exempelvis 

inkluderar olika typer av beteenden, åsikter, tro, perspektiv och olika typer av relationer 

mellan individer.  

 

För att hitta människor som passar in i studien har vi tagit kontakt med vänner och bekanta 

som spelat WoW under en längre period. Människorna som valde att ställa upp på diverse 

undersökningar kom främst från tre stycken guilder vid namnen Dieffs, Nordic Hillbillies och 

Aeon som alla spelar den nya expansionen WoW-Legion. Dieffs är en mindre svensk guild 

som är skapad av vänner och där vännerna spelar tillsammans. Nordic Hillbillies är en något 

större svensk guild, i denna guild är det blandat med vänner och personer som inte känt 

varandra sen tidigare. Aeon är en större internationell guild, där de flesta inte har känt någon i 

guilden sedan tidigare. Vi kommer i analysdelen jämföra dessa guilder för att se om det är 

några skillnader på spelstil och interaktioner beroende på vilken guild en användare ansluter 

sig till. 

 

Informanterna som ställde upp på intervju är tre stycken WoW-veteraner som har spelat WoW 

till och från i många år. Var och en av personerna spelar i de olika guilderna som nämndes 

tidigare. Personerna bor i olika delar av Sverige vilket har bidragit till att samtliga intervjuer 

fick ske genom programmet Skype, där även intervjuerna spelades in för att kunna analyseras 

ytterligare. Intervjuerna skedde enskilt med varje person från respektive guild så fokuset 

kunde läggas på just den guilden, samt för att de andras svar och åsikter inte skulle påverka 

personens egna perspektiv och tankar. Intervjuerna hade förmodligen kunnat ge ännu mer om 

vi hade kunnat träffa dessa personer öga mot öga, men då det inte var möjligt att utföra detta 

fick vi välja ett något mindre tillfredsställande tillvägagångssätt. Metoderna 

enkätundersökning, scenario undersökning och observationer valdes för att få en så stor 

inblick i en WoW-användares perspektiv som möjligt.  
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6.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Enkätundersökningen utformades med hjälp av google-forms och bestod av frågor som lägger 

stort fokus på ämnet guild inom spelet WoW (se bilaga 1). Enkäten skickades ut till ett antal 

svenska användare som spelat WoW under än längre tid och som kommer från olika guilder. 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för hur användare samarbetar 

med varandra. Men även för att få en insikt om vad en bra guild är enligt olika användare och 

hur viktigt förtroende är bland guild-medlemmar. Samt få en insikt om användare har mer 

förtroende för sina guild-medlemmar gentemot andra anonyma inom WoW. 

6.2 SCENARIO 
Med hjälp av enkätundersökningen kunde vi utforma tänkbara scenarion utifrån deltagarnas 

tidigare svar, samt identifiera tio stycken deltagare som ville ställa upp på framtida 

undersökningar. Svaren från den tidigare enkätundersökningen bidrog till att vi kunde skapa 

tänkbara situationer som kan hända inne i WoW som vi ville veta mer om. Undersökningen 

blev utformat i google-forms och bestod av fem olika scenarion där deltagarna kunde 

reflektera kring de nämnda situationerna. Tanken med dessa scenarion var att få djupare, 

utvecklade och mer ingående svar. Men även få en inblick i deras perspektiv gällande sociala 

utmaningar, samarbeten, samt hur interaktioner kan påverka förtroendet inom en guild och 

bland andra anonyma (se bilaga 2). 

6.3 INTERVJU 
Intervjuerna skedde via röst-programmet Skype. Innan intervjuerna satte fart informerades 

informanterna om deras rättigheter och vad vi kommer göra med informationen som de delar 

med sig av. Intervjuerna hade ett semi-strukturerat upplägg där följdfrågor kunde ske under 

samtalets gång. Det semi-strukturerade upplägget är också bra för att informanten kan ge mer 

öppna svar, samt ger oss som intervjuar mer frihet att styra intervjun så det passar vårt syfte 

till studien bättre. Under intervjuerna användes också programmet “MP3 Skype recorder”, 

vilket gjorde det möjligt att spela in intervjuerna och föra över dessa till MP3-filer. Dessa 

MP3-filer har god kvalitet vilket har gjort det enkelt att kunna lyssna på intervjuerna ett flertal 

gånger (se bilaga 3). 
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6.4 OBSERVATION  
För att få en större förståelse om hur guild-medlemmar kan kommunicera med varandra 

utförde vi en observation inne i spelet WoW. Genom att gå in på en karaktär som är med i en 

guild (Nordic Hillbillies) kunde vi se hur en guild-chatt kan fungera samt få en förståelse för 

hur det går till när man anmäler sig till raid. Vi valde även att undersöka om de tre guilderna 

kommunicerade på fler sätt såsom guild relaterade webbplatser. 

 

 

7 RESULTAT OCH ANALYS 

7.1 DE TRE GUILDERNA 
 

Dieffs är en social guild, det vill säga en guild som främst har målet att vara sociala och 

umgås med varandra. Guilden startades upp av vänner som ville spela tillsammans, vilket har 

resulterat med att de nästan har spelat tillsammans i sju år. Guilden har tidigare raidat i de 

tidigare expansionerna av WoW, inför denna expansion infördes dock en omröstning om vad 

guilden skulle ha för mål där alla fick lägga en röst för att forma spelupplevelsen efter allas 

önskemål. Omröstningen resulterade med att guilden inte har något riktigt mål med själva 

spelandet utan att bara ha kul och umgås med varandra.  

 

Nordic Hillbillies är en svensk social-raid guild vilket innebär att de fokuserar både på raid 

och ha en social relation mellan guild-medlemmarna. Guilden skapades av ett antal vänner 

som ville ta sig an nya raid-utmaningar för den nya expansionen Legion. Guilden sökte bland 

annat efter nya medlemmar genom text-chattfunktionen som kan tillämpas inne i spelet där de 

letade efter spelare som hade liknande målsättningar. Denna guild består nu av cirka åttio till 

nittio aktiva spelare. Gruppens mål är att de tillsammans ska kunna besegra alla onda varelser 

inom de nya raidsen på mythic-nivå. 

 

Aeon är en internationell raid-guild som är bland topp 500 i världen på att besegra raid-bossar 

snabbast på mythic-nivå. Guilden skapades genom att två olika guilder med liknande mål 

slogs samman och har idag över 100 aktiva medlemmar där det är 26 stycken som fokuserar 

på raid. Gruppens mål är uppsatta av guildmastern och av gruppens officerare, där deras mål 

för denna expansion är att sträva efter att bli tvåa på deras server och bland topp 600 i världen 

på att besegra raid-bossarna snabbast på mythic-nivå. 
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7.2 ENKÄT  
Till enkätundersökningen valde vi att skicka ut enkäten främst till de tre utvalda guilderna, där 

vi fick svar från 39 anonyma deltagare som delade med sig av sina tankar och åsikter. 

Undersökningen gav intressanta insikter om vad en bra guild är inom WoW, samt vad 

individerna inom de olika guilderna har för förväntningar när de ansöker till en guild.  

 

För att få svar från guilden Nordic Hillbillies begärde vi en förfrågan av att få dela med oss av 

enkäten på deras discord-kanal, vilket bidrog till att enkäten blev synlig för alla medlemmar 

och resulterade i att 17 valde att svara. I guilden Dieffs kunde en av deltagarna dela med sig 

av enkäten i deras Facebookgrupp där den blev synlig för deras medlemmar och där 9 svar 

kunde identifieras. Från Aeon var det en medlem som kunde dela med sig av enkäten till de 

andra medlemmarna genom guild-chatten där det framkom 13 svar.  

 

7.2.1 En bra guild enligt deltagarna  

Enkätundersökningen tydde på att de flesta deltagare tyckte att en bra guild är en guild som 

innefattar god stämning mellan medlemmar. En bra guild enligt deltagarna ska också innefatta 

ett bra samarbete, lojalitet, bra ledarskap och disciplin. De anonyma deltagarna hävdade även 

att en bra guild ska vara aktiv och interaktiv, ha en bra WoW-progress, men även att 

medlemmar ska kunna skämta och ha kul tillsammans, samt kunna känna någon typ av 

uppskattning från varandra. Ett antal deltagare tyckte också att det var viktigt att de som 

spelar tillsammans ligger på ungefär samma nivå gällande tid som ska spenderas i spelet och 

att man har liknande förväntningar för att det ska fungera mellan medlemmarna (se bilaga 4). 

Denna undersökning visade på att en användare väljer att ansöka till en guild som passar 

användarens egna visioner och mål med spelet. En användare kan efter sina egna individuella 

mål, finna en guild som har samma eller liknande värderingar som den själv. Vilket även 

bidrar med att användaren mer än gärna kommer följa de regler och plikter som kommer 

förväntas av den då de behövs för att de tillsammans ska kunna nå den WoW-progress som är 

uppsatt. 
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7.2.2 Ansökningsprocessen  

Det visade sig även att ansökningsprocessen för att vara med i en guild kan se annorlunda ut 

beroende på vilken guild en individ söker medlemskap i. Beroende på vad guilden har för mål 

och regler i spelet kan processen vara väldigt olika. Deltagarna delade med sig av deras 

erfarenhet om ansökan om medlemskap inom en guild, där 19 stycken hade fått utföra något 

typ av test (trial) för att gå vidare inom ansökningsprocessen (se bilaga 5). Deltagarna beskrev 

att en trial kan gå till på olika sätt där det oftast är en ansvarig inom guilden som är med och 

observerar den ansökandes skada per sekund (dps) eller läkande per sekund (hps), vad för 

attityd personen avspeglar samt hur bra den är på att samarbete med den resterande guilden. 

Medan de andra deltagarna berättade att kravet med ansökningen var att man bör känna någon 

i guilden sedan tidigare för att få vara med eller att det inte fanns några specifika krav. 

 

7.3 SCENARIO 
I enkätundersökningen som utfördes identifierades 10 av 39 deltagare som ville ställa upp i en 

till undersökning. Undersökningen blev en scenario undersökning där deltagarna fick 

reflektera och dela med sig av sina egna erfarenheter och åsikter om situationer som kan 

utspela sig i spelet WoW. 

 

7.3.1 Sociala utmaningar och interaktioner  

Deltagarna delade med sig av egna erfarenheter om när de letat efter en guild. Det visade sig 

att när en användare vill gå med i en guild är det viktigt att man vågar vara social för att 

kunna hitta en guild som passar in med sina egna mål med spelet. Det uppkom också att det 

krävs sociala interaktioner med andra användare för att en individ ska kunna ansöka om 

medlemskap i en guild. Deltagarna berättade att sociala interaktioner kan vara olika typer av 

forum eller direkt kontakt med andra i spelet. Varje server har också ett eget forum där 

användare och guilder kan lägga ut annonser för att nå ut till nya användare av spelet. 

Undersökningen visade även att användare kan skapa en egen guild med vänner, där det inte 

krävs lika mycket sociala interaktioner med spelare man inte känner. Av deras egna 

erfarenheter delade de med sig att spelet kan bli svårt om man inte vågar använda sig av 

sociala interaktioner med andra spelare, då många saker i spelet involverar samarbete med 

andra människor. 
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För att finna förtroende för en anonym användare som ansöker om medlemskap i ens guild, 

berättade deltagarna att det är viktig att de är aktiva inom spelet, samt har gemensamma mål 

och förutsättningar som den guilden de söker till. Men deltagarna menar att det även är viktigt 

att lära känna varandra för att “klicka”. Med hjälp av trial-perioder kan guilden se vad 

användaren går för, men även är det en bra metod för att lära känna varandra då man spelar 

med varandra under en längre tid.  

 

Inom WoW har spelare möjligheten att besegra olika typer av varelser, vid seger lämnar 

vanligtvis varelsen olika typer av objekt. Dessa objekt kan ha olika fördelar beroende vilken 

klass man spelar, där vissa objekt kan vara bättre än andra. Scenario undersökningen 

involverade därför ett scenario kring en användare som tar ett objekt som inte användaren 

själv behöver (se bilaga 2). Där det visade sig att deltagarna helst undviker konflikter mellan 

andra guild-medlemmar. Deltagarna beskrev att de hellre “bet ihop” än att konfrontera 

personen som tog ett objekt som den inte behövde. Deltagarna väljer istället att ha god 

stämning inom guilden, trots att denna händelse kan påverka deras karaktärs förmåga. 

7.4 OBSERVATION AV KOMMUNIKATION  
I WoW finns det en kalender för varje enskild användare, om personen är medlem i en guild 

så kan den ta del av guild- och raid information. I kalendern syns det bland annat vilket 

datum, samt tid när en viss raid ska genomföras och det är även här en medlem kan anmäla 

sig för att delta. För att få information om vad som krävs för att vara med på en raid, får man 

läsa information om guilden där det bland annat står vad karaktärerna ska ha med sig (flaskor, 

mat, fördrinkar m.m) och vilken WoW-progress guilden har.  

 

Med detta har vi förstått det som att det är mycket viktigt att användare är aktiva inom sin 

kalender för att inte missa angivna datum och tider när en raid ska genomföras. Kalendern är 

ett slags sätt att kommunicera i WoW som behövs för att få struktur i guilden, då den kan visa 

hur många och vilka som kommer delta i en kommande raid. 

Det visade sig även att kommunikation inom guilder kan ske på olika vis. Guilderna Dieffs 

och Nordic Hillbillies använde sig oftast av chatt-funktionerna och kalendern inom spelet 

WoW, medan guilden Aeon har ett ytterligare sätt att kommunicera med dess medlemmar 

som även kan fungera som verktyg för att fånga fler personers uppmärksamhet om deras 

guild. 
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Aeon har bland annat en webbplats (http://aeon-auch.shivtr.com/) där de kan dela med sig av 

videos, bilder, forum, event, WoW-progress och information om guilden och dess 

medlemmar. På webbplatsen kan man också se information om vilket datum när nästa raid ska 

genomföras och vilken raid som ska spelas. Guilden är också aktiva användare av YouTube 

där de delar med sig av sin WoW-progress. För att ansöka om medlemskap i denna guild är 

man först tvungen att skaffa ett “Shivtr account” (se bilaga 6) för att kunna fortsätta 

ansökningen. När detta konto är skapat kommer det medfölja instruktioner om hur man går 

vidare i sin ansökning för att få vara med i den guilden. Som medlem har man möjligheten att 

interagera mer inom webbplatsen och dess funktioner, till skillnad från besökare som bara kan 

läsa och ta del av den information som står. 

 

Vad vi har förstått är det större och mer målinriktade guilder som använder sig av denna typ 

av kommunikation, då det visar på engagemang och att de är seriösa med att nå de angivna 

målen. 

7.5 INTERVJU 
 

7.5.1 Skillnader och likheter mellan de tre guilderna  

Under de olika intervjutillfällena visade det sig att det fanns likheter och skillnader mellan 

dessa guilders interaktioner i spelet. Trots att guilderna har olika mål inom WoW, hade dessa 

guilder gemensamma värderingar angående medlemmarnas handlingar som att de ska hålla 

det de lovat, dyka upp när det är sagt och att de ska vara aktiva eller kontaktbara. Enligt dessa 

guilder är dessa handlingar mycket avgörande om hur mycket de kommer lita på sina 

medlemmar.    

 

Skillnaderna är dock stora där guilden Aeon endast raidar två gånger i veckan men har det 

högsta målet av dessa tre guilder. Eftersom att denna guild endast spelar så få tillfällen har det 

slutat med att de är mycket beroende av specifika medlemmar i guilden för att deras mål ska 

bli nådda. I guilden Nordic Hillbillies raidar de tre gånger i veckan där de istället är beroende 

av att ett antal medlemmar ska dyka upp och inte utav någon specifik medlem. Dieffs utför 

inte några raids, de fokuserar istället på den sociala biten. Vilket innebär att de inte har några 

bestämda dagar för att spela, utan medlemmarna kommunicerar med varandra om tid och 

http://aeon-auch.shivtr.com/
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datum så det passar alla. Dieffs är beroende av varandra inom guilden, för om ingen av 

medlemmarna är online vill de inte vistas i WoW. 

 

Dessa tre guilder styrs även på olika vis. Dieffs förs av demokratiska beslut där alla i gruppen 

får vara med och bestämma för att på enklast sätt forma en bra upplevelse för alla 

medlemmar. I Nordic Hillbilles och Aeon är det främst deras guildmaster och officerare som 

styr och bestämmer vad guildernas mål kommer vara och hur medlemmarna ska göra för att 

kunna nå de målen. 

7.5.2 Olikheter vid kommunikation  

Alla tre guilderna har på något vis under intervjuerna påpekat att kommunikation på något sätt 

är väldigt viktigt för att upprätta hålla en bra stämning bland medlemmarna. Det vanligaste 

sättet för dessa guilder var att kommunicera genom olika typer av röst-program såsom 

Teamspek 3 eller Discord. Röst-program gör det möjligt att komplettera den inbyggda 

chattfunktionen som finns i WoW. Dock fanns det flera sätt för dessa guilder att 

kommunicera, Dieffs har exempelvis en hemlig Facebooksida som endast kan nås av 

medlemmarna och Aeon som har sin webbplats. Nordic Hillbillies var den guild som främst 

använde sig av de funktionerna som finns i WoW för att kommunicera med varandra såsom 

genom kalendern eller i den inbyggda guild-chatten.   

7.5.3 Konsekvenser vid guild-byte 

Intervjutillfällena informerade oss även om vad som kan ske i de olika guiderna om en 

medlem bestämmer sig för att lämna sin guild utan förvarning. Detta upprörde de tre 

guilderna då detta beteende kan bidra med stora förändringar inom guilderna eller påverka 

relationen man hade till medlemmen. Ju högre uppsatt medlem som lämnar sin guild ju mer 

problem kunde det eskalera för de resterande medlemmarna. Informanten från Nordic 

Hillbillies berättade att dessa problem kan bidra med att guilden inte blir densamma som 

tidigare och att det kan bli svårt att få tillbaka den WoW-progress som gruppen hade. Medan 

informanten från Aeon påpekar att en stor guild med bra rykte som Aeon kan ge dåliga 

referenser om tidigare medlemmar lämnar guilden utan förvarning. Vilket kan senare påverka 

den tidigare medlemmens rykte inom spelet som gör det svårt för personen att ansöka till en 

ny guild inom samma server, vilket kan enligt informanten leda till att användaren ibland 

måste byta server. Enligt informanten från Dieffs kunde ett oinformerat guild-byte skapa 

starka konflikter som sedan kunde fortsätta utspela sig i det verkliga livet. Detta kunde sedan 
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enligt informanten göra så man tappar förtroende för den personen då den svikit gruppens 

gemenskap. 

 

7.5.4 Påtvingade interaktioner 

Vid intervjutillfällena visade det sig att alla guilderna kände sig osäkra när de blir involverade 

i påtvingade interaktioner med andra anonyma användare. Anledningen till detta var för att de 

har svårt att lita på dessa anonyma på grund utav tidigare negativa erfarenheter.  Exempelvis 

har de varit med om underpresterande anonyma användare som litat på att andra ska utföra 

jobbet åt dom eller att de har förstört mer än vad de har gjort nytta. Detta har resulterat med 

att alla tre informanter helst undviker situationer där de kan bli indragna i påtvingade 

interaktioner. Enligt informanten från Aeon måste ett förtroende bevisas genom att vara lojal 

och att kommunicera samt vara aktiv. Informanten påstår att även om den anonyma personen 

verkar trevlig måste den anonyma personen kunna leverera för att informanten ska vilja 

fortsätta spela med denna. Informanten berättar även att hen hellre spelar med guild-

medlemmar än anonyma som var en likhet bland guilderna, eftersom alla dessa medlemmar 

har spelat med varandra under en längre tid och “klickar” samt att dom kan uppfylla de roller 

som behövs inom olika uppgifter.  

 

Enligt informanten från Nordic Hillbillies finns det dock personer som gärna spelar och 

interagerar med anonyma för att slippa undra om man gör rätt eller fel, samt slippa 

prestationsångest som kan förekomma inom vissa guilder. Detta kan tolkas som att vissa 

användare inte känner sig tillräckligt självsäkra i sin roll inom WoW vilket gör att de undviker 

att interagera med människor de känner för att själva inte må dåligt. Informanten från Dieffs 

påpekar att man som spelare får hoppas på att det går eller fungerar med att spela med 

anonyma, men att man inte ska ha för höga förväntningar på de anonymas insatser inom 

spelet. 

 

7.6 ANALYS UTIFRÅN RELATIONSKAPITAL-FAKTORER SOM BEHÖVS INOM SCT 
Tidigare forskning om SCT inom MMORPG har tidigare visat på att användare behöver ta del 

av olika typer av relationer mellan andra användare. Detta är viktigt för att det ska bli en så 

bra struktur i en grupp som möjligt (Hsiao 2012). Vi valde därför att analysera de tidigare 

nämnda relationerna ömsesidighet, identifiering, förtroende, engagemang och beteende i 

denna teori och har sedan kopplat dessa till interaktioner som vi fått reda på kan förekomma 
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inom WoW utifrån de tre guilderna. Vi valde att utforma analysen utifrån en tabell då den 

underlättade sammanställningen av de resultat vi fått fram utifrån relations-faktorerna i SCT 

teorin. Samt för att på ett enkelt sätt kunna läsa av vilka interaktioner som tillhör vilken 

faktor. 

Ömsesidighet Identifiering Förtroende Engagemang Beteenden 

Undviker konflikter Liknande mål och 
förutsättningar 

“Klicka” med 
andra användare 

Samarbete och 
lojalitet 

Lojalitet i den 
virtuella världen 

“Bita ihop”- 
undviker konflikter 

Leta efter en 
grupp som 
passar ens 
individuella mål i 
WoW 

Aktivitet inom 
spelet och vara 
kontaktbar 

Bra ledarskap, 
attityd och 
disciplin  

“Griefers” - En 
spelstil som kan 
göra det svårt att 
lita på anonyma 
användare 

Hålla god stämning 
i guilden 

Dela med sig av 
information 
exempelvis om 
karaktären eller 
om sig själv som 
användare 

Samma mål och 
förväntningar 

Samarbeta 
tillsammans för 
att försöka nå 
gruppens 
uppsatta mål 

Användare gör 
allt de kan för sin 
guild ska göra 
WoW-progress 
och nå de 
uppsatta målen 

Det är viktigt för en 
användare att 
gruppen i sig gör 
framsteg i spelet 
och inte själva 
individen. 

Känna 
uppskattning 
från och av 
varandra 

Interaktioner 
som visar att 
användaren kan 
leverera 
 

Dyka upp och 
vara aktiv som 
lovat 

Spelet gör det 
möjligt för 
användare att 
visa sin rätta sida  
 

Demokrati - alla får 
vara med och 
bestämma i 
guilden 
 

Känna en 
tillhörighet 
 

Sociala 
interaktioner 

Vara aktiv inom 
kalendern i 
WoW 
 

Regler- olika 
guilder har olika 
regler som de 
själva satt upp 
och följer) 

Ha roligt 
tillsammans - 
skapa och behålla 
en god stämning i 
gruppen 

Röst-program Passa tider som 
är uppsatta av 
guilden 
 

Kunna vara 
uppkopplad till 
olika typer av 
röst-program 

Observationer-
exempelvis 
under 
trialperioden 

Sträva efter att nå 
samma mål 

 Läsa raid-
instruktioner 

Lägga ner den tid 
som behövs för 
att målen ska bli 
nådda 

Guild Jumpers- 
ett negativt 
beteende där 
man exempelvis 
byter guild utan 
förvarning) 

Informationsutbyte  Mer erfarenhet 
inom spelet ger 
mer förtroende 
 

Sträva efter bra 
WoW-progress 

 

  Bra ledarskap- 
medlemmar 
inom guilden 
litar på att 
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personer med 
högre roller ska 
visa detta) 
 

  Följa guildens 
uppsatta regler 

  

  Genomföra en 
bra 
kommunikation 
 

  

  Kunna be om och 
få hjälp av 
varandra i 
gruppen 

  

(Tabell 1. En tabell över vårt resultat från undersökningarna som kan delas in i de fem olika relationerna.) 

 

Dessa relationer ska bidra med en så bra struktur inom en guild som möjligt enligt SCT. 

Genom att granska dessa relationer och koppla de till interaktioner som upptäckts i WoW kan 

vi se att de stämmer till stor del (se tabell 1). Dock kan var av en av dessa interaktioner på 

något sätt kopplas till relationen “förtroende” då de andra delarna behövs för att en användare 

ska kunna finna just detta.  

 

Undersökningarna har visat att det krävs mycket av användare för att finna ett förtroende 

inom WoW. Användaren måste bland annat kommunicera både inne i spelet men även utanför 

spelet med hjälp av andra program som behövs installeras. Användaren måste även visa för de 

andra att den är lojal genom att vara aktiv och kontaktbar både i spelet eller genom andra 

program. För att visa för andra att en användare är aktiv i spelet kan det exempelvis synas 

genom ett informationsutbyte, där den automatiska guild-funktionen “news” bland annat visar 

när en medlem plockat upp ett föremål senast. Designen inom WoW erbjuder både en text-

chattfunktion och ett röst-program, dock är det än så länge endast text-chattfunktionen som 

slagit igenom vilket har gjort att användare väljer att komplettera röst-funktionerna med andra 

program eller kanaler. 

7.6.1 Mål och ansökningsprocess 

När en användare letar efter en grupp eller guild har det visat sig att personen främst letar 

efter grupper som passar ens individuella mål i WoW, då det enligt dessa personer blir lättare 

att samarbeta med andra som har liknande mål och förväntningar inom spelet. Då designen är 

utformad på det sättet att en användare själv kan styra sina upplevelser, har det även gjort det 

möjligt för guilder och enskilda individer inom spelet att sträva efter egna uppsatta mål. 
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Designen har även gjort det möjligt för guilder att skapa uppsatta regler och normer. Dessa 

regler och normer bör följas av medlemmarna för att bevara en god struktur och stämning. 

Exempelvis kan reglerna bestå av demokratiska handlingar och beteenden eller att en individ 

ska kunna ta del av de informationsutbyten som sker i guilden, såsom att läsa och ta 

instruktioner angående olika uppgifter.   

 

För att en användare ska få gå med i en guild kan ansökningsprocessen se annorlunda ut. Där 

användaren kan behöva känna någon i guilden, dela med sig av privat information om sig 

själv som person eller vara villig att ställa upp på en trial. Ansökningsprocessen gör det 

möjligt för guilderna att observera en användares attityd och insatser för att sedan avgöra om 

det är en person som guilden kan fortsätta att bygga ett förtroende för. Denna process är en 

viktig del för guilderna då de inte vill utsättas för personer som använder sig av spelstilen 

griefing. Genom att observera och spela tillsammans under en längre period blir det lättare att 

avgöra vad denna person har för intentioner med spelet. 

 

7.6.2 Förtroende utifrån förväntningar och aktiviteter  

Undersökningarna har även visat att användare lättare finner förtroende för andra när de kan 

dela med sig av tidigare interaktioner som utförts i spelet. Då dessa interaktioner kan visa att 

denna person har tidigare erfarenhet och kunskap om WoW. Designens funktion gör det alltså 

möjligt för användare att på ett snabbt och enkelt sätt visa vilka uppgifter eller uppdrag denna 

person klarat i spelet, både i tidigare expansioner och den nuvarande.   

 

När en individ blivit antagen till en guild gäller det även att guilden ska nå upp till personens 

förväntningar för att den ska fortsätta kunna bygga upp ett förtroende. Detsamma gäller 

guilden som även har förväntningar på den nya medlemmens insatser. Den nya medlemmen 

förväntar sig att guilden ska utföra de uppsatta målen, medan guilden förväntar sig att 

medlemmen ska kunna lägga ner den tid och engagemang som behövs för att målen ska kunna 

nås. Det har visat sig att aktivitet inom spelet är mycket viktigt oavsett vilken guild en 

användare ansluter sig till, då aktivitet gör det möjligt för användare att lära känna varandra 

eller att umgås med varandra inne i den virtuella världen. När en grupp människor spelat och 

kommunicerat tillsammans under en längre tid vet gruppen tillslut vad de kan förvänta sig av 

varandra. Ett förtroende är alltså inget som finns där från början utan är något som byggs upp 

med tiden. Enligt våra undersökningar har det visat sig att inom WoW handlar inte förtroende 

om en enskild individ utan det handlar främst om en grupp människor som gör allt för att 
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själva gruppen ska komma längre i spelet eller ha roligt tillsammans. Där användarna måste 

visa att de kan anpassa sig efter angivna instruktioner och förändringar som kan ske i spelet. 

Detta kan bland annat visas genom olika tjänster och gentjänster, samt genom att följa 

guildens uppsatta regler och normer. 

 

När en användare funnit förtroende för sin guild och känner en tillhörighet kommer den göra 

allt för att de ska bevara en god stämning och struktur inom guilden. Om en individ känner 

tillhörighet kommer detta kunna bidra med att en användare kommer stanna längre i WoW 

gentemot andra (Ducheneaut 2006), då det finns känslor av en gemenskap där de alla har 

samma mål och klickar med varandra. 

7.7 EN ANALYS UTIFRÅN FLOW TEORIN 
Flow är ett medvetandetillstånd som inträffar när en person blir uppslukad av en viss aktivitet 

och filtrerar bort sina känslor och tankar där den samtidigt får en djup känsla av kontroll. 

Flow kan ses som en positiv erfarenhet och kan kopplas till någon form av njutning. Det är 

även ett funktionellt tillstånd som kan ge en individ mer framgång i kreativa aktiviteter såsom 

studier, sport och spel (Engeser 2012). En online-spelare kan hamna i ett flow-tillstånd när 

den försöker att utmana sig själv inom en högre svårighetsgrad, där det kan ske att användaren 

spenderar mycket tid till att klara just den angivna svårighetsgraden i spelet (Jengchung 

2005). Flow kan leda till engagemang i utmanande aktiviteter då personen måste sätta allt 

högre utmaningar för sig själv för att behålla flow (2012).  

 

Tidigare forskning av flow som nämnts har påvisats att flow inte endast har en positiv 

påverkan av individens beteende. Om en person hamnar i flow upprepade gånger kan det leda 

till något destruktivt, som exempelvis ett beroende eller tappad tidsuppfattning (Schüler 

2012). 

 

7.7.1 Flow inom de tre guilderna  

Guildernas individuella målsättningar innebär att mycket tid behöver spenderas inne i spelet 

för att de ska kunna bli nådda (se tabell 2), detta innebär att medlemmarna i diverse guilder 

kan eller har hamnat i ett flow-tillstånd. Då både Aeon och Nordic Hillbillies fokuserar 

mycket på raid är det viktigt för grupperna att användarna är på plats och spelar de tider som 

är angivna. För att ett förtroende ska kunna bestå är det viktigt att de följer instruktionerna 

som grupperna angivit. Om detta förtroende bryts kan det leda till att personer inte längre får 
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vara med och blir utbytbara eller bänkade. Vilket gör det viktigt för personerna att göra allt i 

sin makt och utmana sig själva för att kunna vara med och delta under dessa raid-dagar.  

 

Dieffs Nordic Hillbillies Aeon 

Om ingen är online när de har 
bestämt så sker en avvikelse 
för guildens sociala mål. 
Aktivitet är viktigt för guilden 
och dess medlemmar då de 
inte vill vistas i spelet själva. 

Kunna delta på raid tre gånger 
i veckan där varje tillfälle tar 
tre och en halv timme. Kan 
kännas tidskrävande och 
pressande då de inte alltid är 
lätt att lägga ner den tid som 
behövs 

Strävar efter att bli tvåa på 
deras server och bland topp 
600 i världen på att besegra 
raid-bossarna snabbast på 
mythic-nivå.  
 

Det är väldigt viktigt att det 
finns förtroende mellan 
medlemmar, då förtroendet 
främst handlar om att det ska 
finnas en fungerande och bra 
kommunikation mellan 
medlemmarna. Förtroendet 
inkluderar att medlemmarna i 
guilden ska ha möjligheten att 
få hjälp när de frågar om 
något, våga säga till och höra 
av sig om det inte blir någon 
aktivitet eller om man fått 
förhinder. 

För att dessa mål ska bli nådda 
krävs det att medlemmarna i 
gruppen passar tider och är på 
plats de dagarna som är 
bestämda raid-dagar, det är 
också viktigt att medlemmarna 
stannar så länge som raiden 
håller på för dagen 

Om en medlem inte når upp till 
dessa mål kan det leda till att 
den blir bänkad, det vill säga 
att medlemmen inte får vara 
med och raida. Medlemmarna 
är utbytbara. 
 

Det kan även finnas fler 
anledningar till att 
medlemmen inte visat särskilt 
mycket engagemang, såsom 
att medlemmen inte känner sig 
lika uppskattad som tidigare, 
eller att den inte trivs med 
miljön eller målsättningen som 
guilden angivit. 

Dock är gruppen inte beroende 
av specifika spelare, utan av 
antalet spelare för att kunna 
genomföra en raid. Om de inte 
dyker upp tillräckligt många 
medlemmar kan inte en raid 
genomföras, vilket i sin tur 
drabbar de resterande 
förbereda medlemmarna.  
 

Rollen som officer gör att det 
tillkommer en del ansvar i 
guilden. Ansvaret involverar 
bland annat att ta hand om en 
viss klass där officeren får leta 
upp information åt 
medlemmarna och ge dom 
vägledning i spelet samt se till 
så att dessa medlemmar sköter 
sig under raid. Denna roll 
involverar också att diskutera 
med de andra officerarna om 
olika taktiker inför raid-
bossarna som sedan 
rapporteras och delas ut till 
resten av guilden. 

(Tabell 2. En tabell med information om de tre guilderna som kan kopplas till flow teorin.) 

 

Både Aeon och Nordic Hillbillies spelar på mythic-nivå som är den svåraste nivån inom 

spelet WoW. Fastän att det ibland kan kännas tidskrävande vill de inte missa chansen att klara 

den svåraste nivån i spelet då de vet att de kommer leda till någon form av belöning såsom 

föremål och achievements. Dock har det visat sig att det viktigaste för dessa guilder är att 
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gruppen i sig klarar de utsatta nivåerna och inte att de klarar det individuellt. Detta kan göra 

att användarna själva väljer att kliva av om det behövs fastän att de kämpat länge för att få 

vara med att besegra dessa varelser på denna nivå. Vilket kan betyda att deras härliga flow 

kan avbrytas och måste påbörjas på nytt vid nästa tillfälle de får chansen att delta igen. Med 

detta menas att dessa personer spenderat mycket tid inne i spelet och varit i flow där de har 

filtrerat bort sina tankar och känslor under en längre period för att klara en högre 

svårighetsgrad. Om medlemmarna skulle missa något angivet tillfälle eller måste kliva av har 

de alltså hamnat i ett njutningsfullt tillstånd utan att få det mest njutbara, det vill säga sin 

belöning.   

 

Att hamna i ett flow-tillstånd kan vara tidskrävande fastän att personen i sig inte märker av 

det, då de är så uppslukade i uppgifterna. Extra tid som läggs ner genom exempelvis ha en 

högre roll inom guilden Aeon är något som filtreras bort. Det viktiga är att se till så att resten 

av guilden fungerar som den ska då medlemmarna förväntar sig att de högre rollerna 

engagerar sig i sin roll genom att driva ett bra ledarskap eller att inneha en god disciplin bland 

medlemmarna. Vilket ibland kan upplevas som en svår uppgift med mycket ansvar. Dock 

upplever informanten att detta ansvar är något som ger någon form av uppskattning då de 

resterande medlemmarna kommer ha respekt för dess ledarskap och ledarroll. 

 

Till skillnad från Aeon och Nordic Hillbillies har gruppen Dieffs ett annat fokus, där de 

fokuserar mer på den sociala delen. Detta innebär att kommunikation, interaktion och aktivitet 

mellan medlemmarna är viktigt inom gruppen för att behålla eller stärka ett förtroende. Dock 

kan ett flow-tillstånd hos en person även potentiellt bidra med negativa effekter såsom att 

användaren blir själv avbruten i sin egen vardag eller avbryter andras för att kunna prata och 

diskutera om spelet. Vilket kan sedan bidra till att användare inom gruppen kanske inte trivs 

med miljön som förekommer. Exempelvis att spel-rutinerna inte passar in i deras vardag eller 

att de inte får en känsla av uppskattning, vilket kan bidra till att de inte får något flow och inte 

finner någon njutning av att vara med i gruppen. 

 

7.7.2 Plikter och förbindelser  

De plikter, regler och förbindelser som finns hjälper även en användare att hamna i flow-

tillstånd, då de vet vad som förväntas av dem. Då en användare själv väljer vilken guild den 

ska gå med i är de redan från början informerade av vilka diverse regler den guilden går efter. 
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Användarna kommer stanna kvar i guilden för att de själva uppskattar hur guilden är 

uppbyggd och fungerar. Genom att följa de plikter som förväntas av dem kommer de 

tillsammans kunna kämpa så mycket som möjligt med deras WoW-progress.  

 

Våra undersökningar har även visat att ett flow-tillstånd kan uppkomma bland användare som 

vill visa sig trogna till sin guild, då aktivitet i sig är väldigt viktigt. Användarna finner alltså 

mer förtroende för andra som är mer aktiva och strävar efter samma utmaningar som de 

själva. Användare kan alltså hamna i en flow-upplevelse när de är en del av en gemenskap. 

 

7.8 DESIGNENS DRIVKRAFTER OCH PÅVERKAN  
För att spela WoW eller något annat typ av online-spel finns det enligt Nick Yee (2007) tre 

stycken huvudfaktorer som gör att man vill fortsätta spela. Dessa är achievement, social och 

immersion (Se figur 2 s. 14). Under våra undersökningar har det visat sig att för dessa tre 

guilder är det främst achievement och social som är deras drivkraft för att spela WoW. Där 

advancement som är en kategori inom achievement involverar interaktioner som främst Aeon 

och även Nordic hillbillies hade som mål eller drivkrafter. Medan Dieffs främst involveras 

med kategorierna socializing och relationship inom kategorin social som drivkraft och mål. 

Detta innebär att designen gör det möjligt för personer att själva skapa sin egen drivkraft inom 

spelet, där användarna själva kan välja hur de vill spendera sin tid. Enligt våra deltagare vet 

de flesta som spelar WoW vart och till vilka guilder man ska vända sig till för att få ut så 

mycket av sina förväntningar som möjligt.  

Undersökningarna visade även på att WoW’s design och funktioner kan påverka en 

användares spelstil och spelupplevelse, dock visade även undersökningarna att designen och 

funktionerna kan påverka en individ i det verkliga livet. Undersökningarna visade bland annat 

att tidigare vänskap kan förändras på grund utav hur WoW är utformat, där användare väljer 

att spela med andra som har samma målsättningar eller liknande förväntningar. Detta innebär 

att människor en person känner i det verkliga livet inte alltid har samma ambitioner som en 

själv. När någon inte har samma ambitioner som en själv kan det enligt våra deltagare leda till 

att man inte kommer interagera med dessa personer lika mycket. Om dessa vänner har varit 

medlemmar i samma guild där någon av dessa vänner bestämmer sig för att avsluta sitt 

medlemskap kan det skapa problem och konflikter. Konflikter som enligt deltagarna kommer 

kunna utspela sig i det verkliga livet och som i sin tur kan göra att dessa människor går skilda 
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vägar. Dock påpekade deltagarna att detta även kan skapa nya kontakter och nya vänner för 

livet när man spelar med människor med liknande intresse.    

 

Designen kan alltså påverka användares upplevelser på både ett negativt och positivt sätt. Där 

designen kan splittra en vänskap för att skapa en ny. WoW’s design och funktioner är 

utformade på sättet att människor ska kunna spela tillsammans med människor man känner 

eller helt okända människor. Designen som ger en användare fria händer är dock det som 

kommer påverka en användares resa genom WoW.  
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8 DISKUSSION 
 

WoW är ett stort spel som under många år har lockat nya användare på grund utav sin unika 

design och dess funktioner. Designen och funktionerna har gjort det möjligt för användare att 

skapa sin egen spelstil samt hitta virtuella samhällen som kan ge användare en känsla av 

samhörighet och gemenskap.  

 

Våra undersökningar har visat att användare kan finna förtroende för sina guild-medlemmar 

genom att vara aktiva, kontaktbara och följa de mål samt regler som finns inom gruppen. Ett 

spel som gör det möjligt för användare att finna förtroende för människor som för dom var 

helt främmande innan de gick med i en guild är ett fantastiskt designarbete, då de har skapat 

ett ställe för människor att umgås på eller för att hjälpa människor få kontakt med andra. De 

sociala interaktionerna en användare måste utföra i spelet kan alltså leda till att den får nya 

vänner för livet, dock kan även designen splittra tidigare vänskap då användaren har väldigt 

fria händer att utföra spelet efter egen förmåga.  

 

Denna design borde uppmuntras men skulle också kunna förändras. WoW är utformat på ett 

sådant sätt så uppgifterna eller utmaningarna aldrig tar slut, vilket kan bidra med att väldigt 

många spenderar mycket tid i spelet. Designen gör det även svårt för användare att ta del av 

alla funktioner exempelvis som funktionen där en användare kan leta efter en grupp och 

involveras med påtvingade interaktioner med andra anonyma användare. Deltagarna har under 

undersökningarna påpekat att det är svårt att veta vilka som kommer utföra spelstilen griefing 

eller inte, vilket gör att de helst ignorerar funktionen som gör att man kan interagera med 

anonyma. Genom att införa någon slags funktion som visar vad de anonyma användarna 

tidigare har gjort i spelet, skulle användarna kunna se om denna tidigare varit bannad eller fått 

en varning för ett olämpligt beteende. Vilket skulle kunna hjälpa användarna att få mer 

information om varandra.       

 

WoW’s design och funktioner gör sig även påminda i andra online-spel fastän inte i samma 

grad. Ett exempel på detta skulle kunna vara spelet Candy Crush Saga som är utformat och 

designat av företaget King. Där användarna måste vara aktiva, samt interagera med andra för 

att skicka och få liv eller energi för att komma vidare i spelet, vilket blir lättare om man är 

med i grupper eller spelar med vänner. De stora skillnaderna utifrån våra undersökningar är 

att WoW’s design ger användarna mer fria händer och att deltagarna främst inte spelar för att 
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bli bättre individuellt utan som ett lag. Den sista skillnaden gör det också lättare att förstå 

varför det är viktigt att det finns tillit och förtroende inom guilder i WoW. 

 

Denna studie fokuserade främst på deltagarnas och guidernas egna perspektiv, tankar samt 

åsikter om interaktioner inom WoW. För att få en ännu större förståelse av våra 

frågeställningar hade vi till nästa gång kunnat kombinera vårt resultat med metoden “Go 

native” där vi själva hade kunnat spela spelet och satt oss in i situationer som vi har 

undersökt. Vi hade då behövt börja med att finna en guild att gå med i, där vi själva hade fått 

uppleva denna process. Genom att utföra denna metod tror vi att vi hade kunna fått en bredare 

förståelse om hur ett förtroende kan visas. Denna metod hade även kunnat hjälpa oss 

undersöka mer om relationerna mellan anonyma användare fungerar och kanske själva få 

uppleva hur de kan bete sig i spelet. Till nästa gång hade undersökningarna främst försökt 

inkludera vilka interaktioner som behövs för att en användare ska kunna finna förtroende för 

anonyma inom WoW, samt hur denna process hade kunnat se ut. Då våra tidigare 

undersökningar visar på att interaktioner med anonyma är något användare i första hand 

försöker undvika, skulle detta vara intressant att undersöka. Vår underfråga “Hur upplevs 

påtvingade interaktioner bland användare?” hade till nästa gång kunnat hålla ett större fokus 

än vad den gjorde under denna studie för att få ut mer information om hur användare förhåller 

sig till detta. 
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9 SLUTSATSER 
 

Studien har visat på att interaktioner både i och utanför WoW är mycket viktigt för att ett 

förtroende ska kunna skapas inom en guild. Interaktioner som aktivitet, informationsutbyte, 

kommunikation både inne i spelet eller med hjälp av annan teknik samt att vara kontaktbar har 

en avgörande roll för att ett förtroende ska kunna växa. Det är även viktigt att användaren 

utför interaktioner som visar på att de är villiga att följa reglerna som guilden satt upp samt att 

bevisa att den är lojal genom att hålla löftet som skapats inne i spelet. En viktig del angående 

förtroende inom guilder är att personen är villig att visa att den kommer göra allt i sin makt 

för att gruppen ska kunna nå sina mål. Detta kan personen göra genom att genomföra de 

interaktioner som nämndes ovan.   

Interaktioner som utförs inom dessa guilder har visat sig vara liknande, dock är det även på 

något vis annorlunda då alla guilderna har olika drivkrafter inom spelet. Målen för de tre 

guilderna är olika vilket resulterar med att de använder sig av samma slags interaktioner fast i 

olika grad. Ett exempel är guilden Dieffs som lägger mest fokus på sociala interaktioner och 

kommunikation, medan Aeon och Nordic Hillbillies främst lägger fokus på aktivitet och 

lojalitet mellan medlemmar. Enligt Dmitri Williams (2006a) kan spel som WoW stärka 

relationer från den riktiga världen, som de även är bevisat för gruppen Dieffs som spelet 

WoW tillsammans i närmare sju år. I Dieffs fick alla medlemmar vara med och bestämma för 

att forma WoW efter allas förväntningar och engagemang. Williams (2006a) nämner även att 

där användaren har möjlighet att påverka spelupplevelsen kommer den även att trivas som 

bäst, vilket kan ha en betydelse till att denna grupp spelat tillsammans under en så lång 

period. WoW’s design gör det möjligt för användare att utföra spelet på olika sätt och i olika 

tempon samt ge användarna tillgänglighet att skapa egna mål (Lin 2015). Detta kan skapa ett 

engagemang hos vissa grupper såsom Nordic Hillbillies eller Aeon att klara uppdrag på en 

svårare nivå, som även kommer vara en stor anledning till att de väljer att spela just detta spel. 

De beskrivande målen som finns inom grupperna gör det lättare för personerna att veta vad de 

ska sträva efter för att få ut så mycket av spelet som möjligt. 

 

Spelets design och funktioner gör det även möjligt för användare att samarbeta med anonyma 

eller vänner, samt sträva efter olika mål både som individ och grupp. Våra undersökningar har 

visat att en person med olika målsättningar eller förväntningar kan även splittra tidigare 

relationer och skapa nya, vilket kan både ge konflikter inom spelet och offline. De olika 
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målsättningarna kan även göra att användare väljer att byta guild, vilket kan ge negativa 

effekter som påverkar både den individuella användaren och gruppen. Några exempel på detta 

är att strukturen inom guilden kan förändras, gruppens WoW-progress kan tappas eller 

minskas och andra medlemmar inom guilden drabbas.  

 

För att en användare ska kunna bli antagen till en viss guild krävs det att en användare lägger 

ner tid och kommunicerar med guilden. Tiden och kommunikationen som läggs ner hjälper 

både guilden och användaren att förstå vilka intentioner som de har med spelet, som sedan 

avgör om användaren blir antagen eller inte. Det är även viktigt att användaren har samma 

mål som guilden den söker till så spelupplevelsen når upp till allas förväntningar. 

 

Påtvingande interaktioner har visat sig vara något diverse användare inom dessa guilder 

undviker då de tidigare har varit med om negativa erfarenheter, där de tidigare har stött på 

användare som tillämpat spelstilen griefing. De påtvingade interaktionerna innebär att en 

användare har möjlighet att utföra ett uppdrag med andra de inte vet något om. Vilket kan 

göra det svårt att veta om dessa kommer att utöva griefing eller inte (Warner 2005). Dessa 

negativa erfarenheter har gjort att de hellre interagerar med guild-medlemmar som de lärt 

känna under en längre tid då de har förtroende för att de kommer utföra det som krävs av dem. 

Genom att endast spela med guild-medlemmar kan även dessa användare tappa en del av 

spelets funktioner då det är tänkt att användare ska kunna interagera med människor de inte 

känner, för att förmodligen kunna knyta nya kontakter.   
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11 BILAGOR 
 

Bilaga 1. En del från enkäten som inriktar sig på samarbete inom WoW. 
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Bilaga 2. Scenariofrågor där deltagarna fick reflektera och dela med sig av egna erfarenheter. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor som bidrog med diskussioner och reflektioner. 
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Bilaga 4. Några svar från enkät. 
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Bilaga 5. Några svar från enkät. 
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Bilaga 6. Ansökning hos guilden Aeon. 

 


