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SAMMANFATTNING 

Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för 
betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras 
på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar 
och fyra ansvariga inom föreningarna. För att analysera respondenternas svar har dessa 
jämförts med Collins (2004) teori om interaktionsritualer och Bourdieu (1986) kapitalteori 
för att undersöka deltagande inom sällskapsspelsföreningar och dess betydelse för 
deltagarna. Studiens resultat visar på den vikt respondenterna lägger vid den sociala 
samvaron inom deras respektive föreningar.  Inom föreningen finner deltagarna en trygghet 
bland andra likasinnade då de får möjlighet att vara sig själva och utöva sina intressen med 
andra, som delar dessa intressen. Deltagarnas egna åsikter om vilken betydelse 
sällskapsspelsföreningar har för just dem, har överlagt varit liknande. Majoriteten av 
respondenterna uppger att de både fått känslor av gemenskap inom sina respektive 
föreningar och ger intryck av att föreningarna har en stor betydelse för dem själva. 
Författarna anser själva att sällskapsspelsföreningar kan vara bra mötesplatser för 
människor som söker en gemenskap och en trygg miljö, då föreningarna jobbar aktivt med 
att skapa en bra social samvaro där målet är att alla kan vara med och är välkomna. 
 
Nyckelord: Gemenskap, Deltagande, Sällskapsspel, Föreningar, Verksamheter och 
Trygghet. 
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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative study has been the importance of participation in board-
games associations for the participants, as well as the leaders in the associations. The results 
are based on semi-structured interviews with eight respondents, four members of board-
games associations and four managers within the associations. To analyze the respondents' 
answers, they were compared with Collins's (2004) theory of interaction-rituals and 
Bourdieu's (1986) capital theory to investigate participation in board-games associations and 
its importance to participants. The results of the study show the importance the respondents 
attach to the social togetherness within their respective associations. Within the association, 
participants find security among like-minded people, as they are given the opportunity to be 
themselves and to exercise their interests with others who share those interests. The 
participants' own views on the importance of board-games associations to themselves, have 
generally been similar. The majority of respondents state that they have both received 
feelings of community within their associations, and give the impression that the associations 
are of great importance to themselves. The authors themselves believe that board-games 
associations can be good meeting places for people who are looking for a community and a 
safe environment. 
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1. INLEDNING 
 
 ”Jag tror inte det finns en enda människa i hela världen det inte finns spel för, det tror jag helhjärtat att det finns 
något för alla, och jag tycker att alla ska spela spel för det är underbart. ” 

Citatet ovan kommer från en av era deltagare som påvisar att sällskapsspel är någonting 
många människor kan finna en glädje och gemenskap i. Detta tack vare den variation av 
sällskapsspel som finns och för de interaktioner som sker under spelets gång, då spelarna 
antingen jobbar med eller mot varandra, mot ett mål inom spelets ramar och regler. 
Sällskapsspelen är utformade på ett sätt som gör att svårighetsgraden och komplexiteten i 
spelen varierar både vitt och brett. Mångfalden av sällskapsspel och den variation som finns 
leder till att det i princip finns sällskapsspel som passar alla, oavsett ålder eller bakgrund. 
Sällskapsspelsföreningar kan då vara en social knytpunkt för människor som har ett intresse i 
att spela olika sorter av sällskapsspel och hitta andra med liknande intresse. Föreningarna 
kan då också skapa en social gemenskap för dess medlemmar genom att hålla i olika event 
och träffar. 

Den här studien fokuserar på att ta reda på hur sällskapsspelsföreningar kan fungera för att 
skapa ett socialt sammanhang för dess deltagare och de som är verksamma i föreningen och 
då även vilken betydelse de anser att sällskapsspelsföreningen har för dem. Intresset för att 
fokusera på detta kommer från vårt eget engagemang när det gäller sällskapsspel och den 
gemenskap vi upplevt genom spelen och föreningarna.  

1.1 Syftet med studien 
  
I denna studie vill vi undersöka och få en utökad förståelse för vad deltagandet i 
sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i 
föreningen.  
Därför har vi utgått från dessa två frågeställningar: 
 

 Vad har deltagandet för betydelse för deltagarna och de som är verksamma i 
föreningen? 

 Hur kan föreningarna genom sina aktiviteter och verksamheter skapa en arena för en 
social samvaro och gemenskap? 

 
Vi anser att denna studie kan vara intressant för oss som blivande socionomer, om 
människor genom dessa föreningar kan finna en social samvaro och gemenskap som de 
tidigare saknat. Idrottsföreningar nämns ofta i mediesammanhang, som ett bra verktyg för 
att hjälpa människor att finna vänner, men alla människor är inte intresserade av idrott. 
Därmed kan dessa sällskapsspelsföreningar möjligtvis vara ett annat alternativ, för de 
människor vars intresse lutar mer åt spel, Sci-Fi eller fantasy.  

1.2 Begreppsförklaringar 

Sällskapsspel:  Sällskapsspel definieras av Nationalencyklopedin som spel som man spelar 
i sällskap med andra för nöjes skull och sällskapsspel inbegriper exempelvis brädspel, 
kortspel och rollspel (NE.se, 2019). 

Spel:  Spel definieras av Nationalencyklopedin som ett tidsfördriv som har tydliga regler, 
utövas av en eller flera personer med ett tydligt mål och använder olika hjälpmedel eller 
rekvisita (NE.se, 2019). 
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Sällskap: Definieras som att umgås med eller att ha någon att vara tillsammans med under 
mer lättsamma former av samvaro. Kan även definieras som en grupp av människor som gör 
något tillsammans och då oftast känner varandra till en viss grad (NE.se, 2019). 

Förening: Dessa bildas av personer som har ett gemensamt intresse och drivs med detta 
syfte i åtanke (NE.se, 2019). 

Deltagarrespondent: Vi använder deltagare i denna studie när vi syftar på deltagare av 
event, besökare eller medlemmar i föreningen. Deltagarrespondent blir ett tydligare sätt att 
definiera dessa “deltagare”.  

Ledarrespondent: I denna studie klassar ledarrespondent som en respondent som har en 
ledande roll inom sin förening. Behöver inte vara en “ledare” egentligen. 

2.  DISPOSITION 
  
Till att börja med introduceras studien och dess syfte tillsammans med en kort bakgrund om 
spelens historia och betydelse för människor, därefter presenteras tidigare forskning kring 
gemenskap och sällskapsspelens potentiella fördelar och hur de kan användas för att hjälpa 
personer i olika sammanhang. 
 
Efter detta följer de teorier studien har utgått från, Collins teori om interaktionsritualer och 
Bourdieus kapitalteori. Sedan presenteras den metod som användes inom studien, varför den 
valts och hur intervjuer har genomförts för att samla in, tolka och analysera data. I denna del 
presenteras även vår förförståelse, och våra resonemang kring vårt urval och de etiska 
ställningstagandena. 
 
Därefter presenteras resultatet, bestående av teman som tagits fram ur intervjuerna och 
analysering av dessa teman utifrån de teorier och tidigare forskning som tidigare 
presenterats, tillsammans med en redogörelse av våra tankar kring den utvalda metoden som 
har använts. Studien avslutas med en diskussion kring resultatet och studiens syfte. 

3. BAKGRUND 
 
Bakgrunden består av två delar, där vi i den första mer beskriver sällskapsspelens historia 
medans den andra delen mer fokuserar på de aspekter av spelen som påverkar oss människor 
och även synen och charmen med spel. Vi har valt att fokusera på dessa två delar i 
bakgrunden för att förtydliga och ge en inblick vad sällskapsspel kan ha haft och ha för 
betydelse för människor i dagens samhälle. 
 

3.1  Spelens historia 
 
Sällskapsspel är en aktivitet som vi människor har njutit av i cirka 5 000 år (Hjalmarsson, 
2018). Redan i Mesopotamien och de antika Egypten och Grekland spelades det olika 
sällskapsspel som liknar, eller som till och med kan varit grund för, Backgammon. Även 
kortspel är något som funnits länge, första gången som kortspel nämns i skrift är från 800-
talets Kina, där det beskrivs hur den kejserliga prinsessan spelar kort med sina släktingar. Vi 
kan också nämna ett spel som gissningsvis många av oss spelat någon gång under 
barndomen, Fia med Knuff. Hjalmarsson (2018) beskriver att föregångaren till Fia med 
Knuff, pachisis, spelades av den indiske kejsaren Akbar I redan på 1500-talet. Visserligen 
använde kejsaren sig av slavar istället för de mer ordinarie spelpjäserna vi är vana vid, men 
annars var föregångaren inte långt ifrån den moderna varianten. Den moderna varianten 
som vi känner till, skapades i början av 1900-talet i Tyskland av Josef Friedrich Schmidt. 
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Schmidt döpte spelet till Menshe ärgere Dich nicht, vilket översätts till “Människa, bli inte 
arg”, vilket de av oss som spelat Fia med Knuff möjligtvis kan hålla med om är en mer 
passande titel för spelet. Dessa är bara några få exempel som visar att sällskapsspel har 
funnit under en stor del av den moderna människans historia, och har varit en del av 
människans sätt att roa sig tillsammans med andra. 
 

3.2  Vad menas med spel 

När det kommer till spel, kan man använda två olika perspektiv för att få en större förståelse 
vad de handlar om. Det första perspektivet har sina rötter i antikens dagar och beskriver spel 
som ”krafter utom vår kontroll”. Det fokuserar mer på det kaotiska som kan upplevas i våra 
liv. Alltså den upplevelsen att våra mänskliga liv kastas runt av vad som upplevs som en 
slump och därmed leder till att vi gör vårt bästa med de roller vi fått. Det andra perspektivet 
har lite modernare grunder och handlar mer om vår mänskliga frihet. Där vi människor 
använder spel för att bryta mot den vardag/verklighet som ibland kan upplevas fylld av krav 
och rutiner. Spelen uppfyller på så sätt de drömmar, fantasier och passioner vi människor 
har och blir en tillfällig tillflyktsort (Gulliksson, 2018). 

Det är enligt Gulliksson (2018) fyra olika aspekter av spelandet som gör att vi finner en 
glädje, vällust och vilja att fortsätta spela. Den första aspekten är de utmaningarna som vi 
ställs inför under spelets gång och den belöning vi upplever när vi klarar dessa utmaningar. 
Spelen kan då utöver sin delvis slumpmässiga natur, erbjuda en chans för spelaren att 
förbättra eller bemästra spelet genom den skicklighet den får genom utmaningarna.  
Den andra aspekten är den osäkerhet som finns i spelen och den känsla av att inte veta vad 
som kommer att ske eller vad som kan ske. Vi som människor fascineras till viss del av denna 
osäkerhet och det kan grunda sig i verkligheten, då vi inte kan veta hur morgondagen 
kommer att vara.  
Den tredje aspekten är de tydliga gränserna som finns mellan spelvärldarna och vår riktiga 
värld, spelen har liksom en magisk cirkel där spelets regler och ramar styr vad vi som spelare 
kan göra och vad vi inte kan. Det som oftast skiljer mellan verkligheten och ett spel är just 
den kontroll vi som spelare upplever genom spelet, men som vi oftast saknar i verkligheten. 
Den fjärde aspekten är det ”flow” som vi som spelare kan hamna i, där spelet och dess värld 
tar upp hela vårt fokus och uppmärksamhet. 

3.3 Exempel på två vanliga typer av sällskapsspel inom föreningarna
  
Spel kommer i många olika former, vilket syns märkbart hos olika 
sällskapsspelsverksamheter. Det man kort och gott kan se, är att alla spel innehåller 
tävlingsmoment av något slag, det kan vara spelare mot spelare, grupper mot grupper eller 
spelare som samarbetar mot spelet. Alla spel innehåller specifika regler som förklarar hur 
spelet i fråga går till, och innehåller redskap som används i spelet, exempelvis tärningar, kort 
eller bräden. Några typiska spel som spelas inom sällsapsspelsföreningar, och som gemene 
man inte känner till, är trading card games (en typ av kortspel) i form av exempelvis Magic: 
The Gathering och Pokémon Trading Card Game, och figurspel Warhammer 40.000 och 
Warhammer: Age of Sigmar. 
  
De flesta trading card games fungerar på snarlika sätt, oftast är två spelare, som har var sin 
egen kortlek, och som använder dessa kortlekar för att “slåss” mot varandra. Spelarna börjar 
med ett visst antal kort på hand, och varje runda drar de ett eller flera kort ur sin lek. Korten 
som spelarna har på hand, läggs ut på ett bräde och används då för att attackera 
motståndaren, eller försvara spelaren mot motståndaren. Korten delas oftas upp i tre 
kategorier, kort som attackerar eller försvarar , kort som hjälper spelare på olika sätt och kort 
som används betalningsmedel för de tidigare nämnda kategorierna. 
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Majoriteten av figurspel spelas även dem på liknande sätt. Varje spelare har en “armé”  som 
slåss mot motståndarens “armé”.  Figurspel har många olika fraktioner eller lag som spelarna 
har att välja mellan, vilket ger varje spelare stora valmöjligheter att skapa personliga 
“arméer” med olika slags soldater. För att spelet ska bli jämnt, och att ingen spelare ska ha en 
större “armé” än sin motståndare, så är varje figur värd en viss “poäng”. Detta då när en 
match börjar, bestäms det att “arméerna” endast får motsvara en viss “poäng”. Vid en 
turnering får exempelvis varje “armé” vara värd max 1175 poäng, och spelarna får därmed 
välja ut vilka figurer de vill ha i sin “armé” tills de kommer upp i max “poängen”. Detta för att 
det ska bli så jämnt som möjligt, speciellt då vissa “fraktioner” har många fler figurer att välja 
på, och vissa “fraktioners” figurer är mycket starkare än andras och kostar därmed mer 
“poäng”. 
   Under spelets gång, så får spelarna på sina turer flytta sina figurer, anfalla motståndarens 
figurer och/eller använda sina egna figurers “förmågor”, om de har några. Inom exempelvis 
Warhammer 40.000 har varje match ett övergripande mål, som spelarna slumpar fram 
innan matchen börjar.  Utöver det har varje spelare egna delmål, som också slumpas fram. 
Varje delmål som spelaren lyckas med ger ett poäng, medens huvudmålet ger tre poäng. 
Matcher består av sex omgångar, och efter detta räknas poängen ihop och spelaren med mest 
poäng vinner. 

4. TIDIGARE FORSKNING 
  
För att finna tidigare forskning kring vårt syfte, letade vi efter information kring hur 
gemenskap mellan individer uppkommer och vilka eventuella problem som kan vara i vägen 
för att gemenskap byggs upp, och slutligen information kring fördelar som sällskapsspel kan 
ha för individer. Vi använde oss utav databasen Primo, där vi använde oss av sökorden: 
“gemensamhet”, “community”, “sällskapsspel”, “brädspel”, “boardgames”, “social”, “social 
work”. Efter att läst igenom 17 vetenskapliga artiklar, bestämde vi oss för dessa tio 
nedanstående artiklar, som vi ansåg var användbara inom vår studie, sedan sammanställde vi 
och kom fram till följande teman. Dessa teman utgick från vårt syfte om att kunna delta, vilka 
aspekter som gör att människor kommer in i olika grupper och sammanhang och vilka 
potentiella fördelar det finns med att delta i olika grupper och aktiviteter. 

  
4.1 Att kunna tillhöra 
  
Antonsich (2010) utförde en litteraturstudie över flera studier skrivna av forskare från olika 
akademiska områden, bland annat geografi, sociologi och kulturteori, för att försöka skapa 
ett ramverk som går att använda för att studera tillhörighet. Antonsich (2010) kom fram till 
två punkter som han ansåg var viktiga att tänka på när det gäller studier av tillhörighet. Den 
första punkten är Place-belonginess, att personer har en känsla av att passa in, vilket innebär 
en känsla av att känna sig hemma i sin omgivning och men även en känsla av status. Den 
andra punkten Antonsich tog upp, är vikten av att känna att man passar in på en plats, och 
hur denna känslan byggs upp genom att man känner sig som “hemma”, ”belonging as a 
personal, intimate, feeling of ’being at home’ in a place (place-belongingness) …” 
(Antonsich, 2010). Enligt Antonsich (2010) finner människan känslor av säkerhet och 
familjaritet till en specifik plats. De personliga och sociala förbindelserna en människa kan 
skapa på en plats, är en viktig del i huruvida en människa känner att den passar in. Vidare är 
språket en viktig faktor för att människor ska känna sig hemma (Antonsich, 2010). Språket 
innebär inte bara själva språket man talar, utan även hur man uttrycker sig och vilka ord och 
begrepp man använder. Olika grupper använder olika uttryck, vilket lättare identifierar 
gruppmedlemmarna och kan bygga upp en viss gemenskap hos dessa.  
 
Ett annat exempel på en relevant studie var Cooper-Thomas och Wrights (2013) studie om 
hur känslan av att vara en “misfit” på en arbetsplats, en människa som inte passar in, kan 
förstärkas eller försvagas genom de sociala relationerna människan har med sina kollegor. 
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Cooper-Thomas och Wrights (2013) studie har utgått från tidigare litteratur om “misfits”, och 
författarna genomförde även en kvalitativ enkätundersökning på en advokatfirma. Cooper-
Thomas och Wright (2013) använde sig av tematisk analys för att få ut så mycket som möjligt 
ur respondenternas svar, och som relaterade till att passa in eller att inte passa in på 
arbetsplatsen. Cooper-Thomas och Wright (2013) resultat påvisade att det finns tre faktorer 
som påverkar möjligheten för människor att passa in. Den första av dessa faktorer är den 
sociodemografiska, alltså en persons kön, ålder och sexuella orientering, och hur denna kan 
påverka hur andra ser på personen. Den andra faktorn är människors egna preferenser, alltså 
personernas egna åsikter och vad de tycker om. Att dela intresse med andra i en grupp är en 
viktig del för att finna en gemenskap och passa in. Den sista faktorn som tas upp är den 
sociala faktorn, vilket är möjligheten att interagera med andra. Cooper-Thomas och Wright 
(2013) menade att ju mer delade intressen människor har, tillsammans med deras förmåga 
att interagera med andra, desto lättare har dessa människor att bli en del av nya grupper.  
 
Ett tredje exempel på en studie där spel förknippas med tillhörighet var Katz, Lazer, Arrow & 
Contractors (2004) studie där författarna arbetat för att få en överblick om hur 
nätverksteorier kan användas på mindre grupper. För att få denna överblick genomförde 
Katz, m.fl. (2004) en litteraturstudie över tidigare forskning inom ämnet. Katz, m.fl. (2004) 
beskrev hur nätverksteorin kan användas på mindre grupper, genom hur de olika band som 
människor har gemensamt används för att de olika nätverken ska skapas. Dessa band mellan 
individerna används även för att förklara komplexiteten hos nätverken. Katz m.fl, (2004) tog 
upp två band som skapas och finns mellan människor, det affektiva bandet och 
närhetsbandet. Det affektiva bandet innebär att det finns närhet och tillit mellan två eller fler 
människor. Närhetsbandetet, menade Katz m.fl. (2004), är att människor har kontakt med 
varandra, och detta kan både vara att människorna är i fysisk närhet med varandra, 
exempelvis i samma rum, men även att människor är tillgängliga för varandra på elektroniskt 
vis, exempelvis genom telefon eller mail.  
 

4.2 Gemensamma aktiviteters inverkan på människor 
  
Waterman (2004) hade i sin studie för syfte att undersöka om det finns en inneboende 
motivation hos människor som kan ha en påverkan på identitets uppbyggandet. Med 
inneboende motivation menade Waterman (2004) att människan känner att den har en 
möjlighet att uttrycka sin egen personlighet och förmågor. Waterman (2004) kom fram till 
att det finns två värden som är viktiga för både identitets uppbyggande och den inneboende 
motivationen. Det första värdet är aktiviteter som baseras på att ge människan möjlighet att 
utveckla och bygga vidare på sina egna färdigheter och det andra värdet är att aktiviteten ska 
bygga vidare på människan egna mening med livet. Waterman (2004) menade att en 
människas aktiviteter måste uppfylla dessa två krav för att ge möjlighet till ett framgångsrikt 
liv. För att testa sin teori, gav Waterman (2004) ut enkäter till ett okänt antal respondenter. I 
enkäten fick respondenterna välja ut fem aktiviteter de ansåg viktiga för dem själva och efter 
detta fick respondenterna svara på sex frågor om dessa utvalda aktiviteter. Dessa frågor 
utformades för att ta reda på hur respondenterna kände när de utförde aktiviteterna, om 
aktiviteterna gav dem känslan av att det var dessa aktiviteter de var ämnade för, om 
aktiviteterna gav dem en känsla av att passa in, med mera. Waterman (2004) kom bland 
annat fram till att aktiviteter som ger människor möjlighet att uttrycka sig, oftast innehåller 
utmaningar, möjlighet att få en känsla av kompetens, samt möjlighet till att möta och 
interagera med andra. Waterman´s (2004) forskning visade att aktiviteter som engagerar 
och motiverar människor är viktiga för deras utveckling och framtid. 
 
En annan studie som inriktas på gemensamma aktiviteters inverkan var Trepte, Reinecke och 
Juechems (2011) studie. Trepte m.fl. (2011) studie undersökte hur spelandet av datorspel 
över internet, skapar socialt stöd för spelarna. Trepte m.fl. (2011), hypotes var att spelarnas 
närhet, både fysiskt och socialt, tillsammans med bekantskap till varandra, påverkar 
spelarnas sociala kapital. Med fysisk närhet, menade Trepte m.fl. (2011), hur lätt det är för 
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personer att träffas för att umgås, medens den sociala närheten är hur nära personer är till 
varandra inom det sociala nätverket och hur lätt personerna kan kontakta varandra. Trepte 
m.fl. (2011) hypotes var vidare att fysisk närhet har en positiv inverkan på det bindande 
sociala kapitalet mellan personer, alltså nära relationer vilket ger personerna emotionellt 
stöd. Den sociala närheten och bekantskapen, trodde Trepte m.fl. (2011) kunde skapa både 
det bindande sociala kapitalet, men även överbryggande socialt kapital, vilket inte är lika 
starkt som ett bindande kapital, men som ändå kan vara bra att ha när människor upplever 
svårigheter. Deltagare hittades genom att lägga upp inbjudan till studien på Electronic Sports 
League hemsida, och 811 respondenter svarade på en kvantitativ online-enkät. Frågorna i 
enkäten var utformade så att respondenterna fick svara på fem olika kategorier, vilka var den 
fysiska närheten respondenten hade med sina gruppmedlemmar, den sociala närheten, 
bekantskapen, gruppens sociala kapital och socialt stöd offline. Spelgruppens sociala kapital, 
delade Trepte m.fl. (2011), in i två subkategorier, gruppens bindande sociala kapital och 
gruppens överbryggande kapital, vilka både påverkades av den fysiska och sociala närheten 
mellan medlemmarna och deras bekantskap med varandra. Trepte m.fl. (2011), menade att 
tidigare forskning pekat på att fysisk närhet, social närhet och bekantskap är variabler som 
påverkar och skapar vänskap mellan personer. Trepte m.fl. (2011) resultat visade att dessa tre 
variabler har en inverkan på datorspelsverksamheternas sociala kapital, vilket i sin tur ger 
gruppmedlemmarna möjlighet att få och ge stöd till varandra även offline.   
 
Den tredje studien var skriven av Gilman (2001), som undersökte hur relationen mellan 
livstillfredsställelse, sociala intressen och deltagande i fritidsaktiviteter hos tonåringar såg ut. 
I undersökningen tillfrågades 515 studenter på två olika ”High Schools” i USA om att delta, 
och 321 studenter medverkade i undersökningen. Respondenterna svarade på en enkät som 
frågade om respondenternas livstillfredsställelse, sociala intressen och deltagande i 
fritidsaktiviteter. Livstillfredsställelsen framkom genom frågor om hur tillfreds 
respondenterna var, bland annat, med deras familj, vänner, skola, hemsituation och sig 
själva. Vid sociala intressen fick respondenterna välja ut karaktärsdrag, som antingen var 
prosociala (exempelvis omtänksam, snäll) eller inte prosociala (exempelvis prydlig), de ansåg 
viktigast. Tills sist fick respondenterna svara på hur många och vilka aktiviteter de aktivt 
deltagit i sen de började på ”High school”. Gilman (2001) kom fram till att de respondenter 
som valde ut prosociala karaktärsdrag, karaktärsdrag som omtänksamhet eller vänlighet, 
även hade högre resultat inom tillfredsställelse överlag, inklusive med familj och vänner, än 
de respondenter som valt mindre prosociala karaktärsdrag. Vidare visar resultatet att de 
respondenter som medverkade i fritidsaktiviteter hade en markant högre tillfredsställelse 
med skollivet än de som inte medverkade. Gilman (2001) diskuterade även att ju mer 
involverad och engagerad en människa blir i aktiviteter och andra människor, ju större är 
chansen att bli omtyckt och accepterad, och därmed bygga upp en gemenskap. Samtidigt, 
menade Gilman (2001), visade tidigare forskning att människors sociala kompetens och 
självkänsla kan öka genom att involvera sig i aktiviteter. 
 
En fjärde studie om sällskapsaktiviteter påverkan var Matorin och McNamaras (1996) studie 
om vilka potentiella fördelar och/eller nackdelar som sällskapsspel kan ha inom terapiarbete 
med barn för att, bland annat, stärka och träna barn i kommunikation, socialisering och 
problemlösning. Matorin och McNamaras (1996) använde sig utav en litteraturstudie för att 
få en överblick om vad den tidigare forskningen visade. En av de fördelarna författarna tog 
upp, var att sällskapsspel erbjuder barn möjlighet att träna på de tidigare nämnda 
färdigheterna i en trygg och säker miljö, utan att barnen behöver vara oroliga för att göra fel 
och bli utskällda. Den tidigare forskning tog även upp att det fanns få spel som inte på något 
sätt gick att använda i utbildnings- eller terapisyfte. Utöver detta kan barn även lära sig att 
förbereda för och hantera förluster i livet, genom att uppleva svårigheter på en mindre skala i 
spel. Sällskapsspel kan även göra det lättare för barnet att öppna upp sig för den 
professionelle arbetaren, då barnet kan se denne mer som en lekkamrat än en 
auktoritetsfigur. Samtidigt tog Matorin och McNamara (1996) upp att psykiatrikern Richard 
Gardner varnade för att om man använder sig utav sällskapsspel i terapiarbete, finns det en 
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risk att mer tid går åt att spela spelet, än att samla information eller arbeta med barnet. 
Matorin och McNamara (1996) tog även upp att vid denna tid när studien genomfördes, 
fanns det väldigt lite tidigare forskning kring sällskapsspelens användning inom 
terapiarbete.  
 
Den femte studien var Davis-Temple, Jung och Sainato´s (2014) studie, där författarna 
studerat fördelen av brädspel i undervisningssyfte, med fokusering kring barn med 
funktionsnedsättningar. Davis-Temple m.fl. (2014), undersökte detta genom att spela 
brädspel med barn på en grundskola som hade sociala eller språkliga problem, vilka valdes ut 
baserat på två test kallade “Infant/Preschool Play Assessment Scale” (I-PAS) och “Preschool 
Language Scale-3” (PLS-3), för att utvärdera barnens kognitiva och kommunikativa 
färdigheter. Tre barn, vilka ansågs ha kognitiva och kommunikativa svårigheter, valdes ut 
tillsammans med tre barn utan dessa svårigheter. Davis-Temple m.fl. (2014) studie utfördes 
genom att lära barnen de olika spelen och sedan iaktta barnen medans de spelade. Davis-
Temple m.fl. (2014), anser att sällskapsspel kan hjälpa barn att lära sig olika sociala 
färdigheter, men att spelen även hjälper barn att bygga positiva relationer med andra barn, 
och kan även få barnen att vilja vara med och prova andra aktiviteter de tidigare inte velat 
delta i. 
 
Den sjätte relevanta studien var genomförd av Hromek och Roffrey (2009), där författarna 
genom en litteraturstudie undersökte tidigare forskning om sällskapsspelens inverkan och 
möjlighet till att hjälpa barn och ungdomar att lära sig sociala och emotionella färdigheter. 
Hromek och Roffrey (2009) utgick från “social and emotional learning” (SEL) och jämför 
detta med tidigare litteratur kring syftet. Deras studieresultat visar att brädspel är ett bra 
verktyg för barn och ungdomar att lära sig dessa färdigheter, speciellt därför att sällskapsspel 
inkluderar flera barn/ungdomar samtidigt, vilket ger barnen/ungdomarna flera möjligheter 
att interagera med andra. Vidare framkom det i studien att det krävs liknande färdigheter för 
att spela brädspel, som det krävs för ett lyckat “vuxenliv”, alltså att människan behöver klara 
av att vänta på sin tur, förstå och följa regler, reglera sina känslor och att kommunicera och 
ge förslag till medspelare på ett respektfullt och rättvist sätt. Brädspelens möjligheter till att 
kunna lära ut sociala och emotionella färdigheter, menade Hromek och Roffrey (2009), låg 
främst i brädspelens interaktiva natur av att spela de ihop med andra människor. Utöver 
brädspelens möjlighet till sociala interaktionen, samhörigheten och samarbetet, belyste 
Hromek och Roffrey (2009) att brädspelen även besitter verktyg som kan användas för att 
förstärka en individs välmående och anpassningsförmåga.  
  

4.3 Reflektioner kring tidigare forskning 
  
Forskningen som vi har tagit del av visar att det genom spel och andra aktiviteter skapas en 
gemenskap och känslor av att tillhöra och vara del utav en grupp. Som flera av studierna tagit 
upp, är de största faktorerna när det kommer till att finna en gemenskap, att människor finns 
tillgängliga för varandra, delar en bakgrund eller ett intresse och känner att de passar in i 
omgivningen, vilket nog är något som vi alla kan känna igen oss i. 
En andra slutsats vi kan dra är att aktiviteter ger människor möjlighet att knyta nya 
kontakter och att utveckla sig själva. Detta framförallt när det kommer till sällskapsspel, där 
det finns fler möjligheter att interagera med andra, antingen som motståndare eller som 
allierade. Men inte nog med att sällskapsspelet själv innehåller moment som kräver att 
spelarna måste klara av att kommunicera, ha tålamod och kontrollera sig själva, så kan 
spelen även utformas för att fokusera på ett specifikt problem som personer behöver hjälp 
med att överkomma. Sällskapsspel kan därmed utformas specifikt för att användas som ett 
verktyg för att hjälpa människor på ett kanske enklare och roligare sätt. I och med att 
sällskapsspel kan anpassas på många olika sätt, är de därmed ett utmärkt universellt verktyg 
som kan användas både inom arbete med ungdomar med olika diverse svårigheter, eller bara 
som ett verktyg för att underlätta för personer att träffa nya människor.  
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5.  STUDIENS TEORETISKA RAM  
  
Då vi som tidigare nämnt är intresserade av att undersöka vad deltagandet och gemenskapen 
i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna samt de som är verksamma i 
föreningen har vi utgått från Randall Collins teori kring interaktionsritualer och Pierre 
Bourdieus teorier om det kulturella och sociala kapitalet. Dessa valdes ut då bägge dessa 
teorier går att använda för att förstå vad som händer i deltagandet i en aktivitet, samt hur 
deltagarna genom sitt deltagande bygger upp ett nätverk med andra. Då vårt syfte har varit 
att undersöka vad deltagandet har haft för betydelse för deltagarna och ledarna, anser vi 
därmed att dessa teorier är användbara verktyg. Detta för att se hur deltagarna interagerar 
med varandra, men även för att få en inblick i hur gemenskap skapas och vad som kan ske 
inom denna gemenskap. 

5.1 Interaktionsritualer 
   
En stor del av gemenskapen mellan människor är interaktionerna mellan de, både vad som 
sker i interaktionerna och vad dessa interaktioner leder till. Randall Collins beskriver dessa 
interaktioner och det som sker i dessa interaktioner i sin teori om “interaktionsritualer”. 
Collins teori utgår från Durkheims tidigare forskning kring religiösa ritualer, och hur olika 
sociala faktorer kan påverka huruvida ritualer lyckas eller misslyckas (Collins, 2004, s. 8).  

För att en interaktionsritual ska börja, finns det fyra grundläggande kriterier. För det första 
måste minst två personer medverka med varandra på samma plats. Detta för att personerna 
påverkar varandra kroppsligt antingen medvetet eller omedvetet, endast genom att vara nära 
varandra. För det andra behövs det tydliga gränser som visar vilka som deltar och vilka som 
inte deltar i ritualen. Det tredje kravet är att deltagarna fokuserar på samma objekt eller 
uppgift. Det sista kravet är att deltagarna delar samma sinnesstämning eller får samma 
känslomässiga upplevelse (Collins, 2004, s. 48). 
 
En lyckad interaktionsritual har fyra resultat för deltagarna.  

 Det leder till att deltagarna upplever tillhörighet och gruppsolidaritet. 
 Deltagarna får emotionell energi, en känsla av självförtroende, glädje, styrka och 

entusiasm.  
 Deltagarna skapar symboler som representeras deras grupp. Dessa symboler visar att 

deltagarna tillhör samma grupp, och skapar ett större band mellan deltagarna. 
 Deltagargruppen skapar sin egen moraliska kod, att det är viktigt och rätt att följa 

gruppen och respektera dess symboler. Det blir även viktigt att skydda gruppen och 
dess symboler mot andra människor (Collins, 2004, s. 49). 

Collins delar upp ritualer i två olika kategorier, de formella ritualerna och de naturliga 
ritualerna. De formella ritualerna är ofta planerade, följer specifika mönster och fokuserar på 
planlagd gemensamt handlande hos deltagarna. Detta leder till att deltagarna fokuserar på 
samma objekt på ett enkelt sätt, men kräver också att deltagarna blir medvetna om varandra 
och delar känslomässiga intryck med varandra för att ritualen ska lyckas.  
De naturliga ritualerna utgår från att deltagarna från början har ett gemensamt objekt och 
delar känslomässiga intryck. Därifrån skapas mer spontana gemensamma handlingar som 
binder samman deltagarna ytterligare (Collins, 2004, s. 49–50). 

5.2  Det sociala kapitalet  
 
Enligt Pierre Bourdieu (1986, s. 248) är socialt kapital en resurs som finns inom nätverk av 
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människor som har en bekantskap med varandra, exempelvis medlemmar i en förening. 
Detta kapital delas av alla medlemmar inom verksamheten, men till olika mängder beroende 
på olika faktorer, bland annat hur mycket kapital personen har tillgång till själv, men även 
beroende på hur många av sina föreningskamrater personen har tillgång till och kan få hjälp 
och stöd av. Skapandet av mer socialt kapital, kräver ett fortsatt arbete av socialisering med 
andra i verksamheten, vilket innebär ett kontinuerligt utbyte av bekräftande och bekräftelse 
mellan gruppmedlemmar. Detta kontinuerliga arbete kräver också att personen har kunskap 
om vilka individer i gruppen som är “viktiga”. Detta då ledarna av verksamheten, eller de som 
ses som “viktiga” för verksamheten, naturligt har större tillgång till gruppens sociala kapital, 
då de är “ansiktet utåt” för verksamheten. Genom att interagera med de “viktiga” 
medlemmarna, kan personen själv hamna i rampljuset och därmed få en större del av 
verksamhetens sociala kapital (Bourdieu 1986, s.249–250). 
   Bourdieu tar upp att dessa nätverk varken är naturligt eller socialt självklara, utan 
uppkommer redan från start utifrån någon typ av institution, exempelvis den klassiska 
familjegruppen, skolklassen och så vidare. Vidare menar Bourdieu (1986) att nätverk mellan 
personen, är skapade genom olika investeringsstrategier mellan personer eller grupper för att 
skapa och stärka sociala relationer, exempelvis två klasskamrater som i början har en svag 
relation till varandra, som sedan växer sig starkare ju mer dessa två umgås. Detta görs genom 
vad som Bourdieu (1986, s. 250) kallar consecration, vilket bland annat innebär ett utbyte 
mellan personerna, av exempelvis gåvor, kunskap och så vidare. Utbytet mellan individerna 
skapar en gemensam igenkänning av det som utbyts, vilket i sin tur leder till att personerna, 
medvetet eller omedvetet, blir medlemmar i en grupp som har utgångspunkt i de 
gemensamma igenkänningarna (Bourdieu 1986, s. 249–250). 

5.3 Reflektion kring studiens teoretiska ram 
 
Interaktioner kan ses som en basingrediens i hur människor börjar skapa bestående 
gemenskap med andra människor, och hur dessa tillsammans skapar en ny grupp, eller blir 
medlemmar i en redan existerande grupp. Genom att delta i gemensamma aktiviteter, skapar 
människor även ett gemensamt sammanhang där deltagarna strävar efter samma mål och 
tillsammans stärker gruppen. Collins teori om interaktionsritualer blir därmed relevant, då 
själv spelandet av spel kan liknas med en formel ritual. Därifrån får vi väg in att se hur 
sällskapsspel kan användas för att både starta att bilda, och bibehålla, en gemenskap mellan 
deltagarna inom sällskapsspelsföreningar. Majoriteten av spel har fasta regler som 
deltagarna följer för att delta, samt att deltagarna har ett gemensamt fokus, att spela spelet, 
och är medvetna om sina medspelare och vad de gör i spelet. Spelen kan därmed uppfylla alla 
krav för att klassas som en formell ritual. 
Utöver att sällskapsspelsföreningarnas gemenskap stärks genom interaktionerna som spelen 
utgörs, blir deltagarna själva stärkta tack vare det sociala kapital deltagarna får genom att 
vara med sällskapsspelsföreningar. Genom att vara med och delta får deltagarna en del av 
sällskapsspelsföreningens sociala kapital. Det sociala kapitalet kan även visa hur engagerad 
en deltagare, då det sociala kapitalet ökar ju mer deltagaren engagerar sig inom föreningen, 
är delaktig i aktiviteter och lär känna andra deltagare. Desto mer socialt kapital en deltagare 
har, desto “viktigare” kan deltagaren anses vara inom sällskapsspelsföreningen och kan 
därmed bli en större del av gemenskapen. Detta speciellt då, som Bourdieu (1986) förklarar, 
att andra deltagare kan vilja umgås med den “viktiga” deltagaren i förhoppning om att få ta 
del av mer socialt kapital. Genom det sociala kapitalet går det även att se hur involverad en 
deltagare är inom sällskapsspelsföreningen, då ju mer en deltagare investerar i föreningen, i 
form av tid eller material, desto mer får deltagaren ta del av föreningens sociala kapital och 
gemenskap. Detta kan i sin tur leda till att andra deltagare blir mer intresserade och 
involverade i föreningen, vilket både leder till att föreningen blir starkare och att det sociala 
kapitalet växer sig större. Deltagarnas nätverk växer beroende på deras interaktioner samt 
deras sociala kapital. 
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6. METOD  
 
Studien har haft en kvalitativ utgångspunkt och har utförts med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Metodvalet baserar sig i studiens syfte vilken var vad deltagandet i 
sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna och dess ledare. Metodvalet ansåg vi 
uppfyller våra preferenser då det både skapade en ram att följa, och en viss frihet vid 
intervjutillfällena. I denna del går vi igenom hur vi har utförde denna studie och de val vi 
gjorde under studiens gång.  

6.1 Val av metod 
Då syftet har varit att undersöka hur deltagare och föreningsledare uppfattade den sociala 
samvaron på föreningen, valde vi att göra en kvalitativt studie och detta med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer med både deltagare och ledare. Valet av denna metod grundar 
sig i att vi genom att utföra semistrukturerade intervjuer både kunde ha en intervjuguide (se 
Bilaga B), samt att vi kunde anpassa våra intervjuer baserat på de svar som vi fick under 
intervjuns gång. Detta valet handlar också om en trygghet för de vi intervjuade då vi genom 
att ha intervjuguiden färdig kom dit förbereda med ett tydligt mål och att vi genom att kunna 
anpassa våra frågor även visade på att vi lyssnade på respondenterna. Valet att undersöka 
hur deltagare och föreningsledare uppfattade den sociala samvaron på föreningen grundade 
sig i att vi ville få ett bredare perspektiv (Bryman, 2011, s.206, 415, 419–422).  

6.2 Urval  
I studien har vi intervjuat fyra deltagare och fyra föreningsledare och vi har därmed utfört 
åtta semistrukturerade intervjuer. Urvalet i studien har varit ett så kallat bekvämlighetsurval, 
då vi valde respondenter baserat på deras roll inom verksamheten och deras möjlighet att 
delta i intervjun. Bekvämlighetsurvalet ledde till att vi intervjuade respondenter i åldrarna 
mellan 25–35 år och respondenter av olika kön. Då vi ville uppehålla varje respondents 
anonymitet så ville vi inte ange respondenternas kön, etnicitet och ålder mer ingående. 
Nackdelar med detta urvalet är att det inte blir representativ för alla som har detta intresse 
både på deltagare och ledarnivå (Bryman, 2011, s.194). 

6.3  Datainsamling och genomförande  
Vi hittade respondenterna till studien då vi vid olika besökstillfällen på föreningar gav ut 
information om studien och dess syfte samt de forskningsetiska principerna (Bryman, 2011, 
s.131–132), detta genomfördes via muntlig information och även via ett missivbrev (se Bilaga 
A) som föreningarna fick behålla. Vi besökte tre olika föreningar för att hitta respondenter i 
två städer i mellersta Sverige, vi fick svar från två av dessa föreningar och fick då åtta 
respondenter som deltog i studien. Vi utförde semistrukturerade intervjuer med 
respondenterna för att lättare kunna anpassa våra frågor baserat på respondenternas svar, 
men även för att kunna ha tydliga ramar att följa. Respondenterna intervjuades i lokaler på 
föreningarna eller på högskolan, där vi studerar, detta för att intervjuerna skulle ske på 
platser utvalda av respondenterna. Detta gjordes för att respondenterna under intervjuerna 
skulle kunna känna sig mer hemma och trygga under intervjutillfället.  

6.4 Vår Förförståelse  
Vi som skriver denna studie har sedan barnsben spelat sällskapsspel, alltifrån de mer 
välkända spelen, som UNO, Monopol och Risk, till de lite mer avancerade sällskapsspelen 
såsom Eldritch Horror, Magic the Gathering och Ticket to Ride. När det kommer till 
sällskapsspelsföreningar ser våra upplevelser annorlunda ut, detta då en av oss kommer från 
en större stad. Vilket har inneburit att en av oss har kunnat delta i sällskapsspelsföreningar 
medan den andre mer har spelat med vänner eller familj, dock är vi båda mer involverade i 
föreningar nuförtiden.  
Vi har båda under vår uppväxt upplevt hur sällskapsspel har setts ner på av andra i vår 
åldersgrupp, vilket ledde till att det var svårare att hitta människor som delade intresset. 
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Däremot anser vi att detta har ändrats på senare år och att det är mer acceptabelt att prata 
mer öppet om att man är involverad i att spela sällskapsspel nuförtiden. Vi upplever även att 
intresset att testa på sällskapsspel har ökat på senare tid, då flera personer har frågat oss om 
de fått vara med och spela och prova på olika sällskapsspel.  
Vårt intresse för just verksamheterna utgår i stort från den känsla av samhörighet vi båda har 
upplevt när vi varit delaktiga i verksamheterna. Det finns inget krav på vem man är, eller 
vilken bakgrund man kommer ifrån när man är med i verksamheterna, utan det är endast 
fokus på spelen och det härliga i att spela tillsammans med andra som är av vikt.  

Genom den tidigare forskningen har vi även fått en större insikt om den innebörd 
sällskapsspel och gemenskapen har för människor. Detta då den tidigare forskningen visar på 
hur spel och andra aktiviteter skapar en gemenskap och tillhörighet för människor och då 
även den vikt som denna gemenskapen har för individerna. Vi som människor behöver känna 
att vi inte är ensamma och att vi faktiskt har andra personer som vi kan dela våra upplevelser 
med eller känna att de finns tillgängliga. Genom sällskapsspelen kan vi då interagera med 
andra och finna en gemenskap men spelen bidrar även till att vi lär oss sociala och 
emotionella färdigheter. Det som även är bra med sällskapsspelen är den variation som finns 
och hur detta kan fungera för att få människor att hitta nya vänner men även för att användas 
i utbildningssyfte. 

Teorierna som vi använde oss utav i studien beskriver hur interaktionen ser ut mellan 
individer samt hur de sociala nätverk vi har bildar ett så kallat ”socialt kapital”. Vi har använt 
dessa metoder för att få en förståelse hur deltagarna interagerar med varandra och även för 
att få en inblick i hur gemenskapen skapas och vad som sker inom denna gemenskap. 

6.5  Validitet och Reliabilitet 
I studien har vi valt att använda oss av det kvalitativa kvalitetskriteriet tillförlitlighet som 
grundar sig i begreppen validitet och reliabilitet, detta för att kunna fastställa studien 
giltighet. Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras i en liknande 
studie och validitet innebär att studien har undersökt vad den skulle undersöka. Bryman 
(2011) menar att det kan vara svårt att undersöka samma sociala kontext flera gånger, då de 
olika sociala och externa aspekterna kan påverka individerna. Därför bör forskare vara 
tydliga med beskrivandet av utförandet av studien, detta för att kunna hålla en hög 
replikerbarhet vilket därmed stödjer studiens reliabilitet. Bryman (2011) menar att det inom 
kvalitativa studier används begreppet tillförlitlighet istället för reliabilitet och validitet. 
Tillförlitlighet är uppdelad i fyra delar som består av pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet 
och möjlighet att stärka eller konfirmera. Dessa motsvarar intern validitet, extern validitet, 
reliabilitet och objektivitet (Bryman, 2011, s.351–361). Tillförlitligheten i studien innebär att 
forskarna har följt de forskningsetiska principerna och även har vidarebefordrat resultatet till 
respondenterna. När det gäller överförbarheten så handlar det om att studien kan appliceras 
på andra sociala miljöer.  För att kunna styrka eller konfirmera studien så handlar det i 
kvalitativa studier mer om att förstå upplevelser av ett socialt problem eller social kontext 
snarare än om att kunna generalisera. Därför är fokuset mer inriktat för att säkerställa att 
forskarna har tolkat respondenterna på ett korrekt sätt. När det gäller pålitlighet så handlar 
det helt enkelt om hur sakligt och tydligt studien redogör för hur den har blivit genomförd 
För att kunna se till att vår studies resultat och analys kunnat återspegla en trovärdig bild av 
verkligheten använde vi oss utav det Larsson (2005, s.19–20) kallade för Heuristisk kvalitet, 
vilket han även påpekade är ett kriterium för att kunna avgöra en kvalitativ studies kvalitet. 
Heuristisk kvalitet handlar om att få läsaren att genom studiens framställning uppfatta 
dennes vardag eller verklighet på ett nytt sätt (Larsson, 2005, s.19). 
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6.6  Etiska ställningstaganden 
Vår studie har utförts med de fyra forskningsetiska principerna i åtanke, dessa är 
informations-, nyttjande-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. Detta gjorde vi genom att 
vid våra möten med respondenterna ge ut den information, både muntligt och via vårt 
missivbrev (se Bilaga A), som var nödvändig för att framföra studiens syfte och de risker och 
de förväntade fördelarna deras deltagande i studien kan ha för de. Vi har i studien varit noga 
med att hålla respondenternas identiteter anonyma, detta dels genom att inte nämna namn 
på städer, verksamheter, kön, namn och ålder. Detta har vi gjort dels på begäran från våra 
respondenter men även för att detta inte är av vikt i studien eller dess syfte. Vi informerade 
dem även om att resultatet inte kommer presenteras på ett sätt som kan avslöja deras 
identiteter eller medverkan. I vår kontakt med respondenterna har de även blivit 
informerade om hur intervjuerna ska användas, detta då bara till denna studie, och att deras 
medverkan i studien kunde tas tillbaka om de ville detta då deras deltagande ska baseras på 
frivillighet.  Intervjuerna blev inspelade med respondenternas tillåtelse i syftet att kunna 
transkribera intervjuerna, vi tog sedan bort dessa inspelningar då för att skydda 
respondenternas integritet (Bryman, 2011, s.131–132).  

6.7  Analysförfarandet 
För att få fram resultatet i studien analyserades den empirin som framträtt genom intervjuer. 
För att kunna analysera empirin började vi med att transkribera materialet vi fått från våra 
inspelningar. Dessa transkriberingar sorterades sedan in så att det tydligare skulle kunna 
jämföras med varandra och för att underlätta vid kodningen. Kodningen genomfördes då 
genom att markera ut de delarna av intervjuerna som vi fann relevanta till vårt syfte och 
studiens frågeställningar. När vi markerat ut dessa delar började vi med att markera ut 
teman bland materialet. De teman som kom fram och som vi ansåg var relevanta för vår 
studie var då:  

 Gemenskap: Den gemenskapen som respondenterna menar skapas på och genom 
föreningarna och deras event. 

 Att få vara med: Den tillhörighet och inkludering som känslan av att få vara med 
skapar.  

 Engagemanget: Hur deltagarna- och ledarrespondenternas engagemang i föreningen 
såg ut och ser ut. 

 Trygghet: Den trygghet respondenterna ansåg fanns på föreningarna.  
 Koppling till socialt arbete: Vilka fördelar respondenterna ser med sällskapsspel och 

hur de med kopplingar till samhället kan hjälpa individer som är utsatta eller utstötta. 

Dessa teman använde vi för att i resultatdelen kunna sammanfatta våra intervjuer och koppla 
med den tidigare forskningen och våra teorier. I slutskedet av analysen av vår empiri, 
korrekturläste vi och bytte ut och sammanfördes vissa teman för att förbättra arbetet. 

 
7. RESULTAT OCH ANALYS  
I följande del kommer resultatet och analysen presenteras. Varje del innehåller ett av de 
teman vi kommit fram till efter att gått genom den data som producerats genom intervjuer. 
Dessa teman kommer även att analyseras utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska 
ramverk som presenterats tidigare. Vi delade upp respondenterna i två grupper som vi 
kallade ledar- och deltagarrespondenter, beroende på respondentens roll i föreningen. 

7.1       Gemenskap 
Gemenskapen inom föreningarna, och vad denna gemenskap innehöll, var antagligen det 
tema som respondenterna talade mest och varmast om. Alla respondenter talade i olika 
mängder om den gemenskapen de fann eller skapade inom föreningarna, och 
ledarrespondenterna förklarade hur de arbetar för att skapa en trygg miljö och inkluderar 
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övriga deltagare för att skapa en gemenskap inom föreningen. Trygghet och inkludering av 
deltagare kommer att tas upp mer i kommande teman, men det är även teman som i viss mån 
ingår i gemenskap.  
 
Majoriteten av respondenterna nämner att de själva och andra deltagare de känner har som 
utgångspunkt, inom föreningen, att de människor som vill vara med och spela, ska få 
möjligheten till det. Föreningen blir är en stor hjälp för att ge människor som inte träffats 
tidigare en gemensam och enkel utgångspunkt, spel och spelandet, att bygga vidare på. 
Denna utgångspunkt kan användas för att bygga upp en relation mellan deltagarna, och 
denna relation kan potentiellt byggas vidare på och leda till vänskaper utanför verksamheten. 
Att föreningen har en specifik lokal där deltagarna kan mötas upp är också något som flera 
respondenter anser är en viktig del för att skapa och behålla gemenskapen. 

Och på grund av det gemensamt så, har vi alltid behövt ha någonstans att vara gemensamt med vår 
hobbyintressen. Och ofta känns det som att det inte får plats hemma i våra lägenheter, så ofta vill vi ha 
en lokal och vi har börjat tröttna lite på att köra som verksamheter, för det blir ofta i lite liten skala och 
dåligt uppstyrt, så då ville vi testa att köra som butik istället. Ehh...men det är mycket att vara mötesplats 
som varit fokuset. Ha någonstans att vara... det…går ju att sätta sig hemma och spela om du har ett 
sammanhang och jag tänker att det är här typ som verksamheten kommer in, det som är fördelen, stora 
nyckeln med verksamheter, det är därför jag tycker det är viktigt att verksamheter är öppna också, att det 
är sammanhanget som är det unika med verksamheterna. (Ledare 2, 220219) 

Just inom sällskapsspel, där många spel både kan kosta väldigt mycket och tar upp mycket 
utrymme när det plockas fram, kan det vara svårt för enstaka personer att ha råd och 
utrymme för att införskaffa flera spel. En förening kan däremot både ha råd att köpa in spel 
och ha en lokal med plats för att spela. Deltagarna kan då faktiskt spela spel, och även hitta 
andra som vill och kan spela.  
Alla deltagarrespondenter anser att deras föreningsverksamheter är bra platser att finna 
gemenskap med andra, och även att de har lyckats hitta andra att spela med. Respondenterna 
Deltagare 1 och Deltagare 3 talar båda varmt om de nya vänner de träffat, samt den 
gemenskapen de anser sig uppleva. Detta är även något som ledarrespondenterna intygar, 
både genom att berätta om de “stammisar” som alltid kommit till föreningen minst en gång i 
veckan och Ledare 4 nämner att denne upplever att flertalet deltagare börjat träffa varandra 
utanför föreningen och i andra sammanhang än sällskapsspel.  

Då deltagarna i början ofta inte har interagerat med varandra tidigare, består deras band till 
varandra av det Katz, Lazer, Arrow och Contractor (2004) kallar för ett närhetsband, 
deltagarna har alltså inget större förhållande till varandra utöver deras närhet. Men genom 
spelandet och utbytet de har med varandra, i form av deltagande i spelet inom verksamheten, 
ge varandra tips och råd, fika tillsammans, med mera. Leder till deltagarna kommer närmare 
varandra. Då kan även närhetsbandet övergå till ett affektionsband, då deltagarna får en 
närmare relation till varandra. Detta utbyte mellan deltagarna, tillsammans med det 
gemensamma intresset, skulle enligt Bourdieu (1986, s. 250) leda till att deltagarna blir 
medlemmar i en gemensam grupp. Nu är deltagarna redan medlemmar i samma verksamhet, 
men det kan istället innebära att deltagarna kommer närmare och skapar en starkare 
gemenskap och band till varandra. Detta styrks även av Trepte, Reinecke och Juechems 
(2011) forskning som talar om att forskning visar att fysisk närhet tillsammans med 
bekantskap är viktiga variabler i skapandet av vänskap mellan människor.  
Cooper-Thomas och Wright (2013) studie nämner även att det är en stor fördel att människor 
delar ett intresse med den grupp som denne vill komma med i. Då alla respondenter har tagit 
upp att de har ett intresse av att spela spel, är detta vägskäl möjligen mindre relevant i denna 
grupp.  
 
Det intresse som deltagarna delar med varandra, gör att deltagarna lättare kan känna att de 
passar in i verksamheten. Att många av sällskapsspelen använder sig av specifika termer som 
ofta endast används inom dessa spel, leder till att deltagarna har ett gemensamt språk, som 
människor utanför dessa spel inte förstår. Det delade intresset och språket, är båda två 
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punkter som Antonsich (2010) beskriver som viktiga för att människor ska känna sig hemma, 
både i lokalen men även med de övriga människorna runt om. Dessa punkter kan även göra 
det lättare för deltagarna att finna en viss trygghet hos varandra, och kan göra det möjligt att 
bygga upp en gemenskap.  
 
Av det som framgår, finns det mycket som tyder på att det finns goda möjligheter till att 
skapa gemenskap mellan deltagarna inom föreningsverksamheterna. Som Collins (2004, 
s.48) tar upp, krävs det att deltagare har en tillräckligt fysisk närvaro till varandra för att 
uppfatta kroppsspråk och andra omedvetna signaler, för att ha möjligheten att skapa en 
gemenskap. Sällskapsspel innehåller även tydliga regler om hur spelet ska utföras, och det är 
tydligt vilka som är med och deltar. Dessa deltagare delar troligtvis samma intressen och 
spelar spel med varandra, och fokuserar därmed på samma aktivitet. Under spelets gång 
finns det stor chans att deltagarna börjar dela samma sinnesstämning. Allt detta gör att 
deltagarna uppfyller Collins (2004, s.48) krav för att en interaktionsritual ska skapas. Denna 
interaktionsritual kan som tidigare nämnt, stärka deltagarnas gemenskap och leda dem till 
att skapa starkare band med varandra (Collins, 2004, s. 49). Den tidigare forskningen och 
Collins interaktionsritual delar många aspekter med varandra, och både ger ett intryck av att 
sällskapsspelföreningar har möjligheter att skapa gemenskap för dess deltagare. 

7.2  Att få vara med  
En av de största anledningarna till att gå med och delta i en förening, förutom själva 
spelandet, är möjligheten att hitta en plats att få vara med i. Detta är denna aspekt, som alla 
respondenter, både deltagare och ledare, varit överens om, är den kanske viktigaste för att en 
förening ska klara att fortsätta finnas. Känner deltagarna att de inte kan bli en del av 
föreningen och att de inte får eller kan vara med, kommer detta troligen leda till att 
föreningen försvinner. Detta innebär att ledarna aktivt arbetar med att skapa en, som tidigare 
nämnt, trygg miljö där alla känner sig välkomna och att alla deltagare känner att de får vara 
med.  
 

Det är ju hit de kommer för att hänga med vänner, det är hit de kommer...för att spendera sin fria tid, så 
det har ju en enorm vikt för dem personerna och det måste vi ju ta allvarligt liksom. Att inte...att se till att 
de alltid är välkomna och att man förstår att det är här de väljer att göra liksom. (Ledare 1, 190219) 

 
Som Ledare 1 berättar, är det av stor vikt att deltagarna alltid känner att de har en plats hos 
föreningen, och att detta är något som föreningen tar på stort allvar. De övriga ledarna tar 
även de upp detta påstående, och förklarar vidare vikten av att snabbt visa nya potentiella 
deltagare att även de är välkomna. Ledare 1 berättar att de brukar anordna event just för 
nybörjare eller nyfikna för att visa att föreningen finns, och visa att alla är välkomna att testa, 
delta och gå med i föreningen. De nya deltagare som ser lite vilsna eller osäkra ut, fångas 
snabbt upp antingen av ledare eller deltagare och på så sätt dras in i spelandet och 
gemenskapen. Samtidigt är det av stort vikt att alla deltagare känner sig välkomna till 
lokalerna, oavsett om det är nya eller gamla deltagare. För att förenkla processen med att få 
in de nya deltagarna, berättar Ledare 2 att denne tar hjälp av sina mer konstanta deltagare 
för att inkludera de nya. 
 

Vi brukar försöka identifiera om folk är här första gången och sen vilken relation de har till spel. Sen, där 
brukar det visa sig om de bara vill handla, då lägger vi inte så mycket tid på inkludering utan mer fokus 
på att presentera produkter, vill den ha en plats att spela, visar man runt lokalen, visar stabila ledare eller 
stammisar som är pålitliga som vi lämnar över till, för det är ju dem i praktiken som de kommer hänga 
med när de är här. 

För på vissa sätt blir det mer autentiskt, det är tråkigt att se sig själv som en businessman, men det blir 
ju så. Interaktionen mellan två kunder blir mer autentiska än att prata med mig som kanske har världens 
sämsta dag, men ler ändå och är supertrevlig. Jag tycker det känns bra personligen, att vi fått med andra 
att hjälpa till och inkludera. Det tror jag är bra att ge folk ansvar, för att tänka på hur vi vill ha det här. 
Märker man att de hanterar det bra så lämnar man över mer ansvar. (Ledare 2, 260219) 
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Vikten av att fånga upp nya deltagare och hjälpa dem finna en grupp eller spel de skulle 
tänkas tycka om, är något som alla ledarrespondenter har satt stor vikt vid. Möjligheten att 
hjälpa andra finna en grupp att spela och umgås med, är något av de viktigaste uppgifterna 
de har i lokalen. För att underlätta och välkomna för nya besökare pratar ledarna med de om 
vad de har för intressen och varför de besöker verksamheten, detta för att lättare kunna få de 
delaktiga med andra besökare. Flera av ledarrespondenterna beskriver hur viktiga de 
deltagare som varit med länge och som engagerar sig och hjälper de nya deltagarna att bli 
delaktiga är. Detta då de nya deltagarna enklare introduceras för övriga deltagare och 
därmed lättare kan bli en del av föreningen. Ledare 3 nämner även att det inte bara är nya 
deltagare som blir omhändertagna av de mer vana deltagarna. Flera av deltagarna bjuder in 
Ledare 3 att prova på nya spel som denne inte har för vana att spela, och att Ledare 3 ibland 
känner sig nervös då denne inte är van vid dessa spel, eller terminologin som används. Men 
då deltagarna är väldigt måna om att alla som är med, ska ha roligt och förstå vad som 
händer, känner sig Ledare 3 ändå trygg inom spelet. Detta omhändertagande, anser Ledare 3, 
är en av de bästa aspekterna som finns inom sällskapsspelsföreningen. Att inte bara de nya 
deltagarna tas om hand om, utan alla som är lite eller mycket ovana med ett nytt spel tas om 
hand om, för att alla ska få ha roligt. 
 
Deltagarrespondenterna upplever att de har kunnat bli inkluderade i den gemenskap som 
finns på verksamheterna. De menar även att de själva gärna välkomnar nya personer och att 
de alltid försöker ha en stol ledig ifall en besökare skulle vilja delta. Deltagare 2 nämnde 
däremot att denne oftast inte känner att det är lätt att bli inkluderad inom föreningen utan 
att det oftast blir när denne är på event. Respondenten menar att denne oftast går till 
föreningen med dennes vänner och spelar snarare än att denne går dit själv för att hitta några 
att spela med. Respondenten anser att de övriga inte är inkluderande men inte heller 
exkluderande. Detta är däremot respondenten ensam om att tycka av de respondenter vi 
intervjuat. Deltagare 4 målar, jämförelsevis, upp en bild av föreningen som en plats där 
människor har stora möjligheter att bli välkomnade in i föreningen. Detta menar 
respondenten då många personer som deltar i sällskapsspelföreningar kommer från en 
bakgrund där de blivit utsatta eller utstötta på grund av deras intressen, och därmed är mer 
villiga att inkludera andra med delat intresse och bakgrund.  

De har väldigt stora möjligheter till det för det är ju även om du kommer dit som någon som inte har 
såna intressen så kommer du bli välkomnad av majoriteten av de som är där, för det är nog ett generellt 
drag hos oss som gillar nörderier och så just för att man som generellt har varit utstött eller på annat sätt 
för att man har de intressena är van vid att välkomna andra som är utstötta. Så det är ju liksom den stora 
majoriteten är öppna och välkomnande för de som kommer och de som inte är håller ju mest tyst. 
(Deltagare 4, 250219) 

 
Ledarna arbetar mycket med att inkludera deltagarna i arbetsprocessen, både när det gäller 
att ta hand om andra deltagare, men även när det gäller att ta hand om lokalen. De deltagare 
som får detta ansvar, blir alltså som medhjälpare till ledarna, en sorts “mini-ledare”. Andra 
deltagare kan då även gå till dessa “mini-ledare” om det finns frågor eller behov av hjälp, och 
det inte finns någon “riktigt” ledare till hands. Dessa “mini-ledare” får därmed, vad Bourdieu 
(1986, s. 248) förklarar, ta del av en större del av verksamhetens sociala kapital, då de höjer 
sig från resten av deltagarna och får möjlighet att interagera mer med ledarna av 
verksamheten och även blir en “viktigare” del av verksamheten. Det högre anseendet kan 
även leda till att dessa “mini-ledare” känner sig mer kompetenta och får ett högre 
självförtroende. Det ska dock nämnas att ingen av respondenterna har tagit upp att 
avancemang inom verksamheten är något de prioriterar, men att det är roligt att bli 
uppmärksammad och berömd som en av de “duktiga” och “pålitliga”.  
 
Träffarna och eventen hos verksamheterna har ett stort fokus på interaktionerna mellan 
deltagarna och ledarna, där alla har som mål att tillsammans ha det så roligt och trevligt som 
möjligt, genom att använda sig av de redskap som finns tillgängliga. Som tidigare nämnt 
kretsar sällskapsspel kring interaktioner mellan deltagare, vilket därmed gör det i princip 
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omöjligt för deltagarna att inte skapa relationer till varandra när de spenderar flera timmar 
spelandes tillsammans. Interaktionerna mellan deltagarna inom verksamheten leder alltså 
till att deltagarna kommer närmare varandra och skapar starkare relationer mellan dem, 
vilket kan kopplas till Bourdieus (1986, s.250) tankar kring att människor använder sig utav 
investeringsstrategier för att komma närmare andra. 
 

Stora har dem, speciellt om man tar de som känner sig ensamma eller hamnat i missbruk. Om ensamhet, 
så är det ju att du kan komma iväg och träffa folk, folk har inte höga förväntningar på att du ska prestera 
och vara bäst, utan du kommer in som du är och spelar spel, du pratar, skrattar och umgås. Och det tror 
jag är bra för folk som har missbruk eller liknande, här har du en öppen miljö du kan komma in och kan 
umgås med människor som inte har fantastiska krav, de enda krav, oftast, är att du inte är berusad när 
du kommer dit eller blir det där. Så där får du en öppen miljö där du kommer ifrån alkohol, knark eller 
liknande. Så jag tror det är en väldigt bra...de har väldigt bra möjlighet att stötta. Och du träffar vänner 
så klart, förhoppningsvis så du får en större social kontakt. (Deltagare 1, 210219) 

Just möjligheten att få tillgång till en plats där det inte förekommer alkohol eller droger och 
öppenheten hos sällskapsspelsföreningar är något som majoriteten av respondenterna har 
nämnt som en stor fördel med att delta inom föreningarna. Flera av deltagarna nämner att 
den öppna miljön, tillsammans med alkohol- och drogförbud, gör att sällskapsspelföreningar 
har stora möjligheter att ge stöd till människor med alkohol- eller drogproblematik. Ledare 2 
spekulerar att människor som “nördar in sig” på spel varken har tid eller pengar att 
införskaffa droger och att dessa människor även har en senare alkoholdebut. Om detta 
stämmer eller ej, är högst osäkert, men det är något som flera av respondenterna har uttryckt 
i någon mening. Ledare 2 menar att när man är inne i hobbyn så kan de materiella 
kostnaderna bli omfattande, inom exempelvis figurspel och trading card games (TCG). Detta 
dels för intresset att ha mer kort eller figurer, men även då spelen ibland uppdateras då nytt 
material behöver inhandlas. 

Utöver respondenternas tankar kring sällskapsspelens användning, kan, enligt tidigare 
forskning, sällskapsspel även användas som redskap inom terapiarbete.  Davis-Temple m.fl. 
(2014), Hromek och Roffrey (2009) och Matorin och McNamara (1996) beskriver alla i deras 
respektive studier hur sällskapsspel är ett bra verktyg för att hjälpa barn och ungdomar att 
lära sig både sociala och emotionella färdigheter. Hromek och Roffrey (2009) beskriver hur 
sällskapsspel innehåller flera aspekter som liknas med det “verkliga” livet, att deltagarna 
måste klara att följa regler, reglera känslor och behandla andra med respekt. Detta ger 
därmed deltagare som inte har haft andra människor att umgås med under en längre tid, 
både en möjlighet att träffa andra, men även bli påminda om hur man interagerar med 
andra. Möjlighet att bli påmind om hur man interagerar med andra behöver inte vara 
relevant för deltagarna inom sällskapsspelsföreningar, men dessa föreningar kan vara en bra 
startpunkt för de som varit ensamma en längre tid, och känner sig osäkra inför att att träffa 
nya människor. Då kan sällskapsspelsföreningar vara en bra arena att börja träffa andra nya 
människor, speciellt då, som Matorin och McNamara (1996) skriver, sällskapsspel ofta bara 
har ett fåtal deltagare, vilket kan göra det lättare för en ny deltagare att våga interagera med 
andra. Enligt Waterman (2004) är de optimala aktiviteterna för människor, de aktiviteter 
som utmanar, ger deltagarna möjlighet att interagera med andra och som kan ge deltagarna 
en känsla av kompetens. En aktivitet som uppfyller dessa krav, är viktig enligt Waterman 
(2004) för att människor ska uppnå ett framgångsrikt liv, speciellt då Waterman (2004) 
hävdar att aktiviteter som engagerar människor är viktiga för deras framtida utveckling. Om 
sällskapsspel uppfyller dessa krav, beror troligtvis mycket både på deltagaren och dennes 
preferenser, och på sällskapsspelet som spelas.   

Detta bör även gå att använda för socialarbetare som arbetar både med barn och 
ungdomar. Sällskapsspel är både ett lätt redskap för att skapa en kontakt med andra, och det 
kan skapa ett band och kontakt mellan socialarbetaren och barnet då, som Matorin och 
McNamara (1996) förklarar, barnet inte ser socialarbetaren som en potentiell läskigt 
auktoritär utan mer som en lekkamrat. Detta kan göra det enklare för barnet att öppna upp 
för socialarbetaren under spelets gång, och kanske skapa en tryggare kontakt. 
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7.3 Engagemang 
Engagemanget från både deltagare och ledare inom föreningen var en fråga som de flesta av 
respondenterna hade något att säga till om. Däremot har vi uppmärksammat att engagemang 
kan se ut på väldigt olika sätt. 

Ledarrespondent 1 berättar att nästan all dennes fria tid spenderas inom verksamheten, 
något som denne älskar, då respondenten får möjlighet att spendera tid med andra deltagare 
och spela spel med dem. Flera av ledarna tar upp deltagarnas engagemang i att hålla 
lokalerna fräscha genom att städa och fylla på kylarna med läsk för övriga deltagare. Tre av 
ledarrespondenterna förklarar även att flera av de event som hålls i deras lokaler, har startats 
av deltagarna och att de sedan blivit så populära att de hålls veckovis. Men det är inte bara 
tiden som deltagarna lägger ner på verksamheten. En av ledarrespondenterna beskriver 
engagemanget från både deltagarna och ledarna. 

Det...vi har ju väldigt bra kunder, folk delar ju med sig av sina pengar på ”Patreon” för att vi ska kunna 
driva det här, folk kommer hit och köper saker, även fast man kan få det billigare, bara för att de ska 
supporta oss liksom, vi lyckas göra det här det här för att vi har så bra kunder som stöttar oss. Och så vi 
som driver, det är ingen av oss som får betalt, vi gör det gratis, så det är liksom. Det är mycket arbete för 
att få det här att funka, med det är ju för det för...för gemenskapens vi får och det community som vi 
skapar med att spela spel tillsammans, det är askul (Ledare 1, 190219). 

Dessa deltagare som engagerar sig i att skapa egna event och hjälpa till inom verksamheten, 
sticker även ut och blir en viktigare del av verksamheten. Dessa får därmed ett större del av 
verksamhetens social kapital enligt Bourdieu (1986, s.248).  Utöver detta tar en av de andra 
ledarrespondenterna upp en medlem som inte har haft möjlighet att delta hos verksamheten 
på över ett år, men ändå varit noga med att betala medlemsavgiften. Medlemmen hade sagt 
till respondenten att även om denne inte kunde delta, ville den fortfarande stödja 
verksamheten så att andra deltagare fortfarande hade möjlighet att gå dit för att spela och 
umgås. Samma respondent kopplade även samman deltagarnas engagemang med antalet 
deltagare som dyker upp vid varje event. Även om deltagarantal kan skilja sig från gång till 
gång, så är det vissa deltagare som nästan alltid dyker upp. 

[...]till exempel så var det en bekant som drog igång en Workshop med det var utsatta barn och barn med 
diagnoser som fick ha såhär en pysselperiod med såhär sex veckor där de bara byggde Warhammer 
tillsammans och liksom såhär dels hitta de varandra och sen hittade in i det här communityn och sånt 
här och liksom så att från att sitta hemma vid datorerna till att sitta och måla och bygga modeller 
tillsammans med andra och hitta en annan sorts gemenskap, det var häftigt det också. (Ledare 4, 
180219) 

Ledare 4:s exempel är en bra indikator på potentialen som finns i att använda sig av olika 
typer av sällskapsspel för att aktivera och involvera människor. Barnen som deltog i 
workshopen fann andra barn att umgås med och en ny aktivitet att roa sig med. Ledare 4 tror 
att detta är speciellt viktigt för utsatta barn, oavsett vilken bakgrund de har, då det ger dessa 
barn en möjlighet att få nya vänner och kanske även hitta mer glädje i livet. Vidare berättar 
Ledare 4 att denne själv haft en föreläsning för skolväsendet i dennes kommun, där Ledare 4 
förklarat hur sällskapsspel kan användas inom skolan för att göra det roligare för elever att 
lära sig, detta då många sällskapsspel innehåller matematik, engelska, samarbete, med mera. 

Men sen har vi det här ”järngänget” som liksom kommer varenda gång och så vidare. Vi har la haft en 
kille, han har missat 2 event förra året, som har varit i den här butiken. X alltså. Och ja två event av, när 
vi har kört nästan varje vecka, det är ju, ah det är många, matematiskt. (Respondent L4, 180219) 

 
Av de deltagare som blev intervjuade, var det endast en av respondenterna som beskrev sig 
ha ett aktivt engagemang inom verksamheten. 
De övriga respondenterna beskrev sitt engagemang med att de stöttade verksamheten 
ekonomisk, genom att betala för produkter, medlemskap och för att delta i olika event inom 
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deras förening. Utgår man från Gilmans (2001) tidigare forskning kring kopplingen mellan 
människors fritidsaktiviteter och livstillfredsställelse, går det att anta att respondenterna får 
en ökad tillfredsställelse i och med deras engagemang inom föreningarna. Vidare bör även 
chanserna för respondenterna att finna nya vänner och bekanta, då respondenterna får en 
ökad möjlighet att träffa nya människor (Gilman 2001).  
 
7.4 Trygghet  

Med detta tema vill vi understryka den delen av gemenskapen som visar hur respondenterna 
har bidragit eller skapat ett ställe där man trivs och kan känna är en slags frizon. Genom att 
känna att verksamheten är en trygg plats, kan det bli det lättare för deltagarna att få nya 
sociala kontakter. Ledare 2 förklarar hur de i sin verksamhet aktivt arbetar för att skapa en 
trygg miljö i sina lokaler, detta genom att de inte accepterar om någon har ett för negativt 
beteende eller en besökare som är nedsättande mot andra, och detta är något som de andra 
ledarna också beskriver i olika grad. De förklarar även att föreningarna har en nolltolerans 
mot alkohol och att onyktra besökare blir ombedda att lämna lokalen. För att bibehålla 
tryggheten inom föreningarna möts ledarna upp för att diskutera eventuella problem eller 
händelser som skett, för att se vad det finns för möjligheter att stoppa eller undvika att dessa 
problem eller händelser sker igen. 

 
Aa men det går vi in lite där då att vi, vi har inga, vi är liksom nyktert företag eller liksom arrangerar 
nyktra saker rakt igenom och jobbar mycket med inkludering och som jag pratade om innan det här med 
att alla oavsett könsidentitet ska känna sig hemma och det är någonting som är viktigt. Vi har försökt 
eller försökt vi har arrangerat sådana här tjej- och icke-binär-träffar där vi öppnar för folk som inte är 
killar. (Ledare 3, 190219) 

 
Flera av ledarrespondenterna nämner att det är en majoritet av män som deltar i föreningen, 
och för att göra det enklare för icke-män att testa på att spela olika spel, har en del föreningar 
infört en dag i veckan då endast icke-män är tillåtna. Detta för att skapa en trygg miljö för 
personer som är nyfikna på att delta i föreningen, men som kan ha känt sig ensam eller 
otrygg i en miljö med stor majoritet män. Ledarnas förhoppning är att dessa personer, efter 
att ha deltagit på en av dessa event, får mersmak och även börjar delta vid andra tillfällen. 
   Ledar-respondenterna tar även upp den vikt de finner i att ha verksamheter och 
mötesplatser där alkohol inte ligger i fokus i den tid vi lever nu. De upplever en saknad av 
dessa typer av mötesplatser då alkoholkulturen, enligt de, både kan vara en ekonomisk och 
social börda, därför lägger de vikt på att deras verksamhet håller i event som inte kräver att 
deltagarna spenderar sina pengar.  

Ledare 4 menar att det krävs att besökarna ska kunna känna att de får komma dit och vara 
sig själva för att kunna skapa en trygg miljö för de. Respondenten påpekar även att det är 
viktigt att denne eller en annan ledare också är närvarande på eventen, för att kunna avstyra 
när eventuella konflikter uppstår. Förhoppningen är att när deltagarna ser och upplever att 
det finns ledare som snabbt går mellan och försöker avstyra konflikter, leder detta till att 
deltagarna känner sig trygga i att det alltid finns någon eller några som arbetar för att skapa 
och bibehålla en trygg miljö. 

[...] Men hade man mer resurser, projektanställningar, eller jobbade nära med LSS eller de offentliga, så skulle 
man kunna göra mer. Jag tror...att många som hade större...funktionshinder skulle kunna vara med i 
verksamheten om det fanns ett större stöd och större koppling mellan verksamheten, som det finns 
handikappidrott. Det saknas i sällskapsspelsverksamheter. Speciellt när det kommer till sociala utmaningar, folk 
som sitter hemma hela tiden, som ska bryta det, kan vara ett bra sätt. Men jag tror inte bara skicka dit folk som 
inte träffat folk på två år och önska lycka till. Jag tror man måste jobba med det och det måste finnas resurser från 
någon annan stans för att man ska orka jobba med det och hålla det professionellt.” (Ledare 2, 220219)  

Ledare 2 berättar att dennes förening har försökt skapa ett samarbete med socialkontoret i 
dennes stad, men att socialkontoret inte har engagerat sig mer än att rekommendera 
föreningen som en plats för ungdomar att gå till för att träffa andra människor. Ledare 2 
menar att om föreningen ska klara av att hantera att arbete med människor som varit 
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ensamma länge, eller har någon form av missbruk, måste socialkontoret antingen erbjuda 
föreningen utbildning för att hantera dessa typer av människor, eller resurser i form av 
socialarbetare som deltar inom föreningen. Sällskapsspelsföreningarnas möjligheter att 
stötta olika typer av utsatta människor är något som flera av respondenterna tar upp. 

När det kommer till deltagarrespondenterna, ansåg dessa att den föreningen de själva oftast 
besöker har en trygg miljö och detta beror på den öppna och goda miljön som föreningen har 
lyckats skapat.  
 

Absolut, jag tror att det är delvis för folk som inte riktigt känner att de har någonstans att hänga men 
också jag tror att det är mycket ”nördar” som känner att det inte riktigt finns något ”safe place” för de att 
umgås, utan att de känner sig utanför liksom. Dit kan du ju i princip komma med vad som helst utan att 
någon kollar konstigt på dig, om nåt så kommer folk komma intresserade och undra vad det är som man 
spelar eller gör liksom. Det är jag ”all for”. (Deltagare 4, 250219)  

 
Flera av respondenterna har tagit upp vikten av att ha en trygg miljö där det går att få ett 
utlopp för spelandet, utan att ses ner på utav andra. Dessa föreningar kan därmed hjälpa 
människor att finna en grupp med likasinnade där deltagarna inte behöver låtsas vara någon 
annan för att passa in, utan deltagarna kan istället slappna av, vara sig själva och spela med 
andra i en trygg miljö. Ledare 2 nämner att även om det finns en bra gemenskap, och att 
deltagarna överlag är väldigt trevliga och accepterande, så kan det ändå bli en retlig stämning 
mellan deltagarna och att det är viktigt att så fort som möjligt stävja det innan det leder till 
något destruktivt. Ledare 2 nämner även att ledarna oftast inte behöver involvera sig i dessa 
konflikter, utan de går antingen över själva, eller så tar deltagarna hand om det, vilket denne 
anser är positivt då det är bättre att deltagarna kan sköta sig själva. 
En av ledarrespondenterna tar även upp en vilja, att de som verksamhet, ska kunna 
samarbeta med samhället mer för att kunna hjälpa individer och då även kunna ge rätt 
verktyg till deltagare som skulle behöva mer stöttning av samhället. 
 

Ja men det tror jag. Jag tror det finns...att det finns många med typ, psykisk...en överrepresentation av 
folk mer neuropsykiatriska variations. Definitivt. Och att det handlar om att det är skönt att ha ett tydligt 
sammanhang för socialt umgänge, typ att spelet blir som en...en form att ses och vara med folk. Som gör 
att det finns helt plötsligt spelregler, bokstavligt talat, om hur man ska umgås, som kanske är skönt för 
de som annars känner sig.…att det är svårt att sätta sig runt ett bord och dricka kaffe och prata med 
varandra. Samma sak om det är någon som känner sig ensam, på grund av dåligt självförtroende, här 
känner du kanske inte att du blir dömd för dig utan istället för hur det går i spelet eller såna saker. Att 
det blir andra saker, man sätter fokus på spel istället för personen. Det börjar så, och sen träffar man 
vänner. Det kanske börjar så, det lockar vissa typer av människor i större utsträckning. Det tror jag är 
något man borde titta på, som offentliga förvaltningen och sånt, de skulle behöva titta på varför och hur 
det kan kvantifieras och om det är hållbart, positivt för de personerna, är det bra miljöer, utvecklas de 
eller mår de bra av det? Klarar miljöerna av det, har de resurser? Man måste kolla på större perspektiv. 
Funkar det här, ska vi göra mer, hindra det, är det destruktivt? Att man har en form av utsatt grupp som 
söker sig till en viss miljö, det kan vara bra att ta reda på varför. Kan man jobba med det, kan 
verksamheter samarbeta med verksamheter eller verksamhet. Kan man föra in spel som ett sätt att 
umgås. Jag tror att det inte bara är män som har ett intresse av det här, tror det finns ett större allmänt 
intresse och att det lockar väldigt brett. Men att det ändå finns...en demografi här som gör att det kan 
vara avskräckande för folk som inte passar in i den. Vi arbetar aktivt med det. (Ledare 2, 220219)  

 
Ledare 2 anser själv att sällskapsspelsföreningar har stora möjligheter att skapa och ge 
trygghet i människor liv, speciellt då det är spelet som är i fokus och inte människans 
bakgrund. Därmed kommer deltagarna in i föreningen utan deras tidigare bakgrund som kan 
göra det svårare för dem att bli en del av föreningen. Men Ledare 2 nämner även att det 
behövs studier och forskning för att faktiskt veta om dennes påståenden faktiskt stämmer. 
Ledare 2 menar att om forskning visar att sällskapsspelsföreningar har möjligheter att hjälpa 
och stötta utsatta människor, innebär det att dessa föreningar kan medverka för att skapa en 
trygg punkt för flera människor. 
Trepte, Reinecke och Juechems (2011) studie styrker tankarna kring att 
sällskapsspelsföreningar kan ge deltagarna en trygg plats, genom att deltagarna bygger upp 
ett socialt kapital tillsammans. Som Trepte m.fl. (2011) och Bourdieu (1986, s 248) beskriver, 
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kan det sociala kapitalet en deltagare innehar i en grupp, även visa vilket och hur stort stöd 
denne deltagare kan få av sina meddeltagare.  
Trepte m.fl. (2011) nämner även att fysisk närhet, social närhet och bekantskap mellan 
deltagare är viktiga faktorer som både skapar och påverkar vänskap mellan människor. 
Majoriteten av sällskapsspelsföreningar uppfyller åtminstone den fysiska närheten och 
troligtvis även den sociala närheten mellan deltagarna. Ju mer deltagarna umgås inom 
föreningen, påverkas deras bekantskap med varandra, men deltagarna bör bli bekanta med 
åtminstone någon mer deltagare, ju mer delaktiga de är inom föreningen.  
Därmed bör sällskapsspelföreningar vara bra arenor för människor med spel som intresse att 
finna andra att bygga upp en trygghet med, och som potentiellt även kan hjälpa deltagarna 
om dessa skulle hamna i någon typ av problem eller utsatthet.  
 
 

7.5 Sammanfattning av studiens resultat 
Studiens resultat visar på den vikt respondenterna lägger vid den sociala samvaron inom 
deras respektive föreningar. Inom föreningen finner deltagarna en trygghet bland andra 
likasinnade då de får möjlighet att vara sig själva och utöva sina intressen med andra, som 
delar dessa intressen. Majoriteten av deltagarrespondenterna var enade om att föreningarna 
gav dem möjlighet att få utlopp för sina intressen, tillsammans med andra likasinnade och att 
det fanns möjlighet att lära känna nya människor. Detta var även något ledarrespondenterna 
själva upplever, och dessa respondenter kunde även se att flera av de “vanliga” deltagarna 
inom deras förening, ofta skapade nya kontakter och att dessa deltagare även börjat umgås 
utanför föreningen. 
Det som skapar denna trygghet handlar mycket, enligt ledarrespondenterna, om den attityd 
både deltagare och ledare inom föreningen har, där alla får vara med och man aktivt arbetar 
för att skapa en trygg miljö där ingen ska känna sig utanför eller utsatt. Även 
deltagarrespondenterna tar upp det arbete som utförs för att säkerställa att alla människor 
som kommer till föreningarna ska känna sig välkomna, och att ledarna inom deras förening 
arbetar mycket för att säkerställa detta.  
Sällskapsspelen i sig är även bra verktyg för att bidra till denna trygga miljö och delaktighet, 
enligt flera av ledarrespondenterna, tack vare den variation av typer av sällskapsspel, och den 
reglering som naturligt finns inom sällskapsspelen. Den stora vikt som lades vid att hjälpa 
och välkomna nya deltagare är även det en bidragande faktor till att många upplevde att de 
kunde bli en del av den sociala samvaron på föreningen, och därmed få ta del utav 
föreningens sociala kapital.  
 
Engagemanget som “vanliga” deltagare visar, var en stor faktor till att den gemenskap, 
trygghet och inkludering som föreningen jobbade för att skapa. Utan medlemmarnas, både 
ledarnas och deltagarnas, stora engagemang hade det varit svårare för föreningarna att vara 
verksamma eller bibehålla den sociala samvaron som skapats. Ledarrespondenterna 
påpekade även den möjlighet de såg att sällskapsspel kunde ha inom både socialt arbete, 
terapi och skola. Detta genom de verktyg sällskapsspelen har, genom de sociala och 
emotionella färdigheter som kan läras ut genom spelen, och även genom de interaktioner 
individerna har mellan varandra under spelets gång. 

8. DISKUSSION 
 
I detta avsnitt diskuteras studien och det resultat som presenterats, tillsammans med Collins 
och Bourdieus teorier, den tidigare forskningen, metoden som har använts, och avslutas 
sedan med en reflektion över studien och förslag på framtida forsknings 

8.1  Resultat i relation till syfte 
Studien har som tidigare nämnt, varit att undersöka vad sällskapsspelsföreningar har för 
betydelse för deltagarna och de verksamma inom föreningarna. Deltagarnas egna åsikter om 
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vilken betydelse sällskapsspelsföreningar har för just dem, har överlagt varit liknande. 
Majoriteten av respondenterna uppger att de både fått känslor av gemenskap inom sina 
respektive föreningar och ger intryck av att föreningarna har en stor betydelse för dem själva. 
Flera av respondenterna uppger även att denna gemenskap även har blivit en stor del av det 
sociala livet, och att de spenderar en stor del av sin fritid inom deras föreningar. Även vi 
upplever att respondenterna lägger mycket tid på sina föreningar, för att försäkra sig om att 
dessa föreningar är öppna och trygga platser för alla som är involverade inom föreningen. 
Sällskapsspelsföreningarna har även flera veckoaktiviteter som ofta lockar flera av 
föreningens medlemmar, och som flera av respondenterna talar varmt om. 
Sällskapsspelföreningar kan därmed genom sina aktiviteter, lyckas skapa en arena för social 
samvaro och gemenskap för sina deltagare. Detta är däremot inte något alla respondenter var 
överens om, utan föreningarna ansågs även bara vara en plats för att umgås med sin egen 
vänskapskrets, och föreningarna har därmed ingen större betydelse.  

Vi anser därmed att deltagandets betydelse för medlemmarna och ledarna grundar sig främst 
i den gemenskap, trygghet och sociala samvaron som skapas, men även att föreningarnas 
verksamheter bidrar till en mötesplats där deltagarna kan träffa varandra. Att föreningarna 
satsar på att alla får vara med och att de jobbar för att deras verksamhet ska vara en trygg 
plats. Det är detta, vi anser gör så att de genom sina verksamheter och aktiviteter skapar en 
arena för social samvaro och gemenskap. 

Därmed går det att se, att det finns både de deltagare som får ut något mer från att vara 
delaktiga inom sällskapsspelsföreningar, medan andra ser det mer som en mötesplats och 
därmed inte får något större utbyte av att vara en del av föreningens sociala samvaro. Detta 
visar på att den betydelsen människor kopplar till sällskapsspelsföreningarna, troligen utgår 
från individuella preferenser snarare än att det är föreningarna själva som bidrar till hur 
viktigt det är att föreningarna finns.  

Enligt vårt resultat framkommer mest de aspekter av sällskapsspelsföreningar som visar 
nyttan och nöjet med att vara med i föreningarna. Vi tror detta främst beror på 
urvalsgruppen, då vi intervjuade fyra deltagare och fyra ledare. Om antalet av deltagare hade 
varit fler hade nog resultatet mer reflekterat hur deltagandet upplevs, då vi genom att ha fyra 
deltagare som var positivt inställda till föreningarnas verksamheter, kan resultatet ha blivit 
påverkat. Liknande går att säga om att intervjua fyra ledare av föreningarna, dels då ledarna 
kan ha ett större egenintresse i att de positiva aspekterna av sällskapsspelsföreningar och 
liknande verksamheter blir uppmärksammade. Det är viktigt att tänka på detta i koppling till 
studiens resultat.  

8.2  Diskussion i relation till forskning och teoretiska inspirationer. 
Denna del börjar med en kort diskussion kring de teorierna studien har utgått från och hur 
dessa teorier har kopplats till studiens resultat. Efter detta följer ett avsnitt som diskuterar 
kring den tidigare forskning och dess koppling till studiens resultat. 

Resultatet vi har fått fram genom våra intervjuer visar på att både deltagare och ledare inom 
sällskapsspelsföreningar anser att sällskapsspel är bra verktyg för att hjälpa deltagare att lära 
känna varandra och börja skapa gemenskap mellan de involverade. Flera av ledarna har 
intygat hur nya och gamla deltagare har börjat umgås även utanför föreningarna, något som 
de tror är tack vare att deltagarna träffats och lära känna varandra genom 
sällskapsspelsföreningen.  
Att deltagaren lär känna varandra och skapar gemenskap tillsammans styrks av Collins 
(2004) teori om interaktionsritualer, då sällskapsspel uppfyller Collins (2004) fyra krav för 
att uppnå en ceremoniell ritual. Majoriteten av spel har fasta regler som deltagarna följer för 
att delta, samt att deltagarna har ett gemensamt fokus, att spela spelet, och är medvetna om 
sina medspelare och vad de gör i spelet. Sällskapsspel kan därmed uppfylla alla krav för att 
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klassas som en formell ritual. Genom en lyckad ritual, kan deltagarna komma närmare 
varandra och bygga en starkare närhet till varandra. 

Ur ledar-respondenternas egna utsagor, involverar de ofta de vanliga deltagarna inom 
föreningarna både att ta hand om lokalerna och även för att hjälpa till att hålla i och skapa 
egna aktiviteter inom föreningen. Genom att deltagarna får mer ansvar inom 
sällskapsspelsföreningen, får de även en större del av föreningens sociala kapital. Med ett 
ökat socialt kapital, får deltagaren även, enligt Bourdieus (1986) kapitalteori, en större status 
inom föreningen. Då ledarna inom sällskapsspelsföreningen har det största sociala kapitalet, 
genom att ha den största kontrollen över föreningen, innebär det att den deltagare de 
delegerar ansvar till, sticker ut från resten av deltagarna och för mer socialt kapital.  
Enligt Bourdieu (1986) är de två enklaste sätten att få mer socialt kapital, att antingen umgås 
med medlemmar som redan har ett stort socialt kapital, då deltagaren med mindre kapital 
kan verka viktig genom att umgås med de med mer kapital, eller att engagera sig materiellt, 
tid eller pengar, inom förening för få mer kapital.  
   Ur utsagor från respondenterna, verkar det inte som att någon deltagare aktivt försöker att 
skaffa ett större socialt kapital genom att engagera sig inom föreningarna. Däremot finns det 
indikationer på att de deltagare som är engagerade, och därmed har ett större socialt kapital, 
har en större status inom sina föreningar, och att andra deltagare ser upp till dem och lyssnar 
extra när de pratar. Vi kan även se en koppling till hur mycket en deltagare engagerar sig 
inom föreningen, och hur stor del av deltagarnas sociala nätverk som föreningen 
representerar. 

Den tidigare forskningen som vi har använts oss av i denna studie har varit av varierande 
nytta, men de har alla hjälpt oss att ringa in olika variabler, eller hjälpt oss att förstå hur 
bland annat hur gemenskap skapas och vad sällskapsspel kan bidra med för hjälp. 
   Studierna skriven av Antonsich (2010), Cooper-Thomas och Wrights (2013) och Katz, 
Lazer, Arrow & Contractors (2004) vara alla till stor nytta för oss, för att förstå vad det är 
som gör att människor kan finna en gemenskap, och vilka faktorer som kan påverka om 
människan känner att den passar in och vad som hjälper människan att komma in i en 
antingen redan existerande grupp eller en helt ny grupp. Katz m.fl. (204) förklaring om hur 
närhetsband mellan deltagare kan övergå till affektionsband, genom att människor umgås 
och har ett utbyte med varandra. Vad vi fått fram i vårt resultat är att många deltagare inom 
sällskapsspelsföreningarna, kommer in och genom sällskapsspelen börjar umgås och lära 
känna andra deltagare. Därmed börjar deltagarna även bilda en gemenskap tillsammans. 
   Antonsich (2010) tankar kring att ett gemensamt intresse och ett delat språk är viktiga för 
att människor ska känna sig hemma och trygga i en miljö, gick tydligt att koppla till 
sällskapsspelföreningar och dess deltagare. Dels då deltagare inom föreningar bör ha ett delat 
intresse för att faktiskt involvera sig inom föreningen, men även då många sällskapsspel delar 
specifika termer och ord som människor utanför detta intresse inte förstår sig på. Detta är 
speciellt sant när det kommer till spel som Trading Card Games och figurspel som ofta har 
många termer för att förklara vad deltagaren gör, eller vad som sker i spelet. 
Tankar kring att deltagare som har ett delat intresse, även gör det lättare för dem umgås och 
lära känna varandra styrks även av Cooper-Thomas och Wright (2013) som instämmer om 
att människor bör dela intresse med den grupp de vill gå med i, något som alla respondenter 
har sagt sig ha. 
 
Matorin och McNamaras (1996), Davis-Temple, Jung och Sainato´s (2014) och Hromek och 
Roffrey (2009) studier var även de av väldigt stor nytta för oss, då dessa förklarade hur 
sällskapsspel används inom terapiarbete för att stärka barn och ungdomars sociala förmågor, 
och att sällskapsspel även är ett bra verktyg för att börja skapa en relation mellan de som 
spelar.  
   Deras resultat går inte att direkt koppla till vårt resultat, då deras studie har fokuserat på 
sällskapsspelens användningsområden inom terapi. Däremot gav det oss tankar kring hur 
sällskapsspel då även bör gå att användas för att skapa gemenskap mellan deltagare i en 
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förening, samt att det även bör gå att använda inom vissa typer av social arbete, exempelvis 
för socialarbetare som arbetar med barn och genom sällskapsspelen möjligen kan göra det 
enklare för barnet att öppna upp, då socialarbetaren genom leken kan verka mindre 
auktoritär och läskig för barnet.  
 
Trepte, Reinecke och Juechems (2011) studie gav oss ett förtydligande på kapitalteorin, och 
även förklarade mer tydligt vilka variabler som kan påverka deltagarnas, inom samma 
förening, social kapital och hur detta sociala kapital även kan visa vilket stöd den enskilde 
deltagaren kan uppskattas få av övriga deltagare. Trepte m.fl. (2011) tar även upp vikten som 
fysisk och social närvaro, tillsammans med bekantskap har för att skapa vänskap mellan 
människor. Vårt resultat pekar på att deltagare inom sällskapsspelsföreningar ofta bygger 
upp en gemenskap till varandra, vilket kan bero på att de till en början åtminstone har en 
fysisk närhet till varandra, och förhoppningsvis efterhand även uppfyller den sociala 
närvaron och bekantskap.  
 
Två studier som däremot inte var till alltför stor nytta för oss var de studierna skrivna av 
Waterman (2004) och Gilman (2001). Båda dessa studier var intressanta att läsa och ta del 
av, men i slutändan var de inte alltför givande i vår studie. Waterman (2004) studie 
fokuserade mest på hur den enskilde människan kan utveckla sig själv och sin identitet 
genom att involvera sig i olika aktiviteter tillsammans med andra. Dessa aktiviteter bör även, 
enligt Waterman (2004) vara utmanande, engagerande och ge en känsla av kompetens. En 
anledning till att spela sällskapsspel är just den utmaning som finns och det engagemang 
deltagarna kan uppleva i spelandet. Waterman (2004) tar dock upp att interaktioner och 
gemenskap med andra är en viktig del av denna utveckling. Det finns därmed en koppling till 
Watermans (2004) resultat, men den är inte så relevant till vår studie. 
   Gilman (2001) var mer intresserad av att undersöka om aktiviteter har en påverkan på 
människors livstillfredsställelse, men diskuterar inte om gemenskap har någon inverkan på 
denna livstillfredsställelse. Därmed har vi inte någon direkt koppling mellan vårt resultat och 
Gilmans (2001) studie. Däremot nämner Gilman (2001) att deltagande i aktiviteter kan öka 
både människors sociala kompetens och självkänsla, vilket vi anser går att koppla till att 
människan genom att bli del i en gemenskap även får möjligheten att stärka dessa två 
aspekter av sig själv. 
 

8.3  Reflektioner kring metod  
Som vi nämnt tidigare så har en kvalitativ metod använts, där semistrukturerade intervjuer 
har utförts för att insamla empiri till studien. Metodvalet grundar sig i studiens syfte, där 
semistrukturerade intervjuer kan ge mer flexibla och utvecklade svar jämfört med en 
kvantitativ intervjustudie.  
Fördelarna vi såg med den kvalitativa metoden är den vikt som ges de enskilda 
respondenternas svar, när det gäller att analysera eller utforska studiens syfte. Det handlar 
mer om att lyssna på respondenterna och ta vara på deras svar, vilket det kvantitativa ibland 
kan sakna i sin mer matematiska statistik.  
Nackdelarna med den kvalitativa metoden är ju främst att urvalet av respondenter påverkar 
studiens resultat mer, då en studie som denna kan få helt andra resultat baserat på 
respondenternas inställning och åsikter om studiens syfte. Urvalet är även mindre vilket 
innebär att resultatet inte går att generalisera på en större grupp människor, dock är detta 
inte syftet i en kvalitativ studie.  

Viktigt att påpeka är att vår egen involvering inom verksamheterna kan ha påverkat 
respondenternas svar. Detta genom att respondenterna kan ha gett mer eller mindre 
utvecklade svar men även att de kan ha undvikit vissa mer personliga svar då det kan vara 
jobbigt för att vi känner dem. Vi tror inte att detta är så troligt, då våra frågor inte har varit så 
personliga men vi vill påpeka att möjligheten finns. 
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Vi valde semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade eller strukturerade intervjuer 
främst för att vi villa ha en grundstruktur till våra intervjuer, men även för att kunna komma 
med följdfrågor. Detta var främst för att få ut så mycket som möjligt ur intervjuerna men 
även för att intervjuerna skulle kännas mer som en konversation mellan två människor. Det 
vi inte tänkte på när vi gjort vår intervjuguide dock, var att göra en testintervju innan de 
riktiga intervjuerna, hade vi gjort detta hade vi varit mer förberedda och även kunnat sortera 
ut några av frågorna. När vi transkriberade intervjuerna kom vi på att vissa av 
intervjufrågorna var mindre relevanta för studiens syfte och en testintervju skulle kunnat gett 
oss en möjlighet att upptäcka detta tidigare. 

Vår studies trovärdighet (Bryman, 2011, s.354–356) har uppnåtts dels genom att intervjuerna 
har transkriberats ordagrant, så att återspeglingen av den sociala verkligheten skulle 
presenteras på ett trovärdigt sätt. För att stärka trovärdigheten vidare har vi även citerat vad 
respondenterna har sagt för att sedan kunna koppla detta med den tidigare forskningen, 
teorierna och våra egna reflektioner. 

8.5 Avslutande Reflektioner 
Till att börja med bör det nämnas att både författarna av denna studie har en viss partiskhet 
till sällskapsspel, då bägge har spelat det sen barndomen och fortfarande är aktiva spelare. 
Däremot har vi eftersträvat att vara så opartiska som möjligt och arbetat med att inte utgå 
från att sällskapsspel är lösningen på all världens problem.  
När vi utformade intervjuguiden var vi därför noga med att se till att inte ha ledande frågor, 
och att respondenterna fick möjlighet att tolka, tänka och uttrycka sina egna tankar och 
värderingar så gott de kunnat. Däremot borde vi varit redo med mer följdfrågor, då vissa 
respondenter svarade kort, och troligtvis kunnat ge mer utförliga eller intressanta svar om vi 
hade varit redo. 

Teorierna vi använt till denna studie, anser vi passade bra inför studiens syfte. Både 
Collins (2004) och Bourdieu (1986) inspirerade oss, och hjälpte oss förstå vad som 
faktiskt sker inom interaktioner mellan människor och hur gemenskap och vänskap 
kan byggas upp.  
Kommunikationen mellan oss författare har varit väldigt bra, och vi har båda stöttat 
varandra under denna studie.  
    Avslutningsvis anser vi att alla möjligheter som socialarbetare kan ta till vara på, 
för att hjälpa andra, bör tas till vara på, och ett samarbete mellan 
sällskapsspelsföreningar och socialarbetare skulle troligtvis gynna båda parter och 
möjligen även öppna upp för mer projekt och events. Dessa föreningar kan förebygga att 
människor blir socialt isolerade, genom att vara en arena där de kan träffa andra med 
intresse som i många år ansetts nördigt, “udda” och som fortfarande till en viss del anses som 
skamligt i många människors ögon. Genom att engagera sig inom dessa föreningar kan 
deltagare alltså finna likasinnade människor, bygga nya och starka relationer och bli en del av 
en gemenskap, som de tidigare kan ha saknat. Vidare går det att spekulera att ju fler 
människor som engagerar sig inom sällskapsspelsföreningar, desto mer människor kan bli en 
del av gemenskapen och föreningarna kan växa sig större. Detta i sin tur kan leda till att fler 
människor hör talas om sällskapsspelföreningar och bli intresserade. Alltså kan dessa 
föreningar potentiellt förebygga ännu mer, ju större de blir och ju fler människor som hör 
talas om dem. Socialarbetare och verksamheter kan hjälpas åt att uppmärksamma 
allmänheten för verksamheterna och den eventuella gemenskapen och nöjet som går 
att finna. Genom ett eventuellt samarbete, kan det även finnas möjlighet för 
socialarbetare att antingen själva vara med på olika träffar för att hjälpa till med att 
göra det första, eller de första, mötena mellan den ensamma människan och 
verksamheten enklare.  Det största problemet som vi upplever med att försöka starta 
ett samarbete med olika sociala instanser, är föreningarnas brist på utbildning och 
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resurser inom detta fält. Det kan ha med att sällskapsspelföreningar inte har samma 
utbredd och inte lika välkända som idrottsföreningar, vilket kan leda till 
sällskapsspelsföreningar inte blir lika uppmärksammade. 
 
Ett gemensamt arbete kan även innebära att föreningarna kan få mer resurser, både 
ekonomiskt men även i form av utbildning i hur man kan arbeta för att inkludera 
andra, för att enklare kunna integrera nya medlemmar, speciellt om dessa varit 
ensamma en längre tid eller har haft en bakgrund av utsatthet. Dessa föreningar bör 
även has i åtanke för nyanlända migranter som möjligtvis behöver hjälp eller tips att 
finna nya vänner och gemenskap, och har ett intresse inom sällskapsspel, Sci-Fi eller 
Fantasy. 

Många sällskapsspelsverksamheter har även krav på att medlemmar och deltagare inte får 
närvara om de är berusade eller påverkade av narkotika, vilket även där skapar en trygg miljö 
och en plats för tidigare missbrukare eller människor som kommer från miljöer där det 
missbrukas. Dessa verksamheter kan därmed bli bra platser för socialarbetare att ta vara på 
när det kommer till att informera tidigare missbrukare om platser eller verksamheter, där de 
tidigare missbrukarna kan tänkas få en fristad från frestelser i form av alkohol, droger med 
mera. Sen, som en av respondenterna beskrev, brukar man inte ha ekonomin för dessa 
frestelser när man väl fastnat för sällskapsspelen. 
 

8.5 Förslag på framtida forskning  
Då ur vår erfarenhet, så kan vi se att det finns ett forsknings vakuum kring 
sällskapsspelsföreningar och nyttan de har för att skapa en gemenskap för människor och 
dess välbefinnande. Vi upplever att det finns mycket forskning kring idrottsföreningar och 
deras potentiella styrkor för människor, men att sällskapsspelsföreningar är ett relativt 
outforskat område. Därmed anser och rekommenderar vi att vidare forskning på dessa 
föreningar för att se vilka potentiella fördelar dessa har för dess medlemmar.  
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Bilaga A 
 
Missivbrev 

Hejsan! 
      
Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Mälardalens Högskola som är inne på vår 
sjätte termin och arbetar just nu med vår c-uppsats. Vi som skriver denna studie är 
intresserade av om dessa sällskapsspelsverksamheter ger medlemmar en möjlighet att finna 
en tillhörighet med likasinnade, och om dessa sorters av mötesplatser fungerar som 
knytpunkter där individer kan finna en gemenskap och tillhörighet med andra. Om dessa 
verksamheter ger människor möjligheten att finna en gemenskap de kan ha saknat tidigare, 
skulle ett samarbete mellan sällskapsspels-verksamheter och socialarbetare ge socialarbetare 
ännu en möjlighet att hjälpa människor som känner sig ensamma. Alla möjligheter som 
socialarbetare kan ta till vara för att hjälpa andra bör tas vara på, och ett samarbete skulle 
troligtvis gynna alla parter. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur  sällskapsspelsverksamheter kan vara arenor 
för en social gemenskap för medlemmarna. 
Exempel på frågor som är med i intervjun. 
  
o   Är sällskapsspel-verksamheter ett bra alternativ för människor att finna en tillhörighet? 

o   Vad är det som lockar människor till denna typ av verksamheter? 
   
Vi vill gärna att du deltar i vårt uppsats, detta genom en intervju som fokuserar på just 
gemenskapen inom verksamheten och hur du som person har kunnat utvecklas och fått en 
känsla av sammanhang genom verksamheten och dess aktiviteter. Intervjuerna skulle 
innebära ett tillfälle på ungefär 20-30 minuter där vi genom våra frågor vill höra era tankar.  
 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta betyder att 
samtyckeskravet följs, vilket innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så 
kan du när som helst hoppa över eventuella jobbiga frågor samt avbryta deltagandet i 
intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
enligt konfidentialitetskravet och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål, i enlighet med nyttjandekravet (vilket innebär att intervjun bara kommer 
användas i studien). Vi har även använt oss av informationskravet genom att informera dig 
om syftet med vår undersökning i detta missivbrev.  
      
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss antingen genom e-
mail eller genom telefon: 
 
Christoffer:  
Tele: xx-xxx xxx   
Jonathan 
Tele: xx-xxxxx   
      
Med Vänliga Hälsningar  
Christoffer Ahlén 
Jonathan Immerstrand                                                         
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Bilaga B 

Intervjuguide 
 
Information. 
Presentation av oss. 
Etiska principer där vi även tar upp konfidentialitet, frivillighet. 
Definitioner av exempelvis Sällskapsspel. 
 
Allmänna bakgrundfrågor. 
Namn/ålder/kön? 
Vilka sällskapsspel föredrar du att spela? 

 Allmänt, på verksamheten? 
Hur länge har du spelat (tidigare svar)? 
Hur blev du involverad i verksamheten? 

 Hur länge har du varit involverad? 
Hur upplever du sällskapsspelsverksamheter? 

 fördelar/nackdelar? 
Hur tror du att sällskapsspel uppfattas av samhället? 
Vad skiljer enligt dig sällskapsspelsverksamheter mot andra verksamheter ex fotbollsklubbar 
eller scoutkårer?  

 Vad är det med sällskapsspel som lockar dig? 
 
Frågor för Ledare 
Hur upplever du att den sociala gemenskapen är på din förening? 
Hur ser engagemanget hos medlemmar/deltagare ut? 

 Till vardags? 
 På event? 

Vad har verksamheten för betydelse för dess medlemmar/deltagare? 
Hur arbetar ni för att skapa en trygg miljö för era deltagare/medlemmar? 

 Hur arbetar ni för att inkludera individer, då främst nya medlemmar? 
Vi är intresserade av att höra hur du kom att engagera dig i verksamheten? 

 Hade du varit medlem innan? 
Vilka typer av personer tror du söker sig till sällskapsspelsverksamheter? 

 Hur tror du att de hittar er? 
Vilka tankar eller känslor får du när det kommer nya personer som vill vara med? 

 Vilka tankar eller känslor får du när någon “slutar”/ inte dyker upp? 
Vad kan verksamheten ha för betydelse för medlemmarna? 

 Vad har den för betydelse för dig? 
Är verksamheten en bra plats för att skapa sociala relationer och finna en gemenskap? 
Vilken är den mest minnesvärda stunden som du haft genom verksamheten? 
Hur ser du på sällskapsspelsverksamheters framtid i samhället?  
Vad anser du att sällskapsspelverksamheter för möjligheter att stötta personer i utsatta 
situationer? 
I vilka andra sammanhang tror du brädspel kan komma till användning? Exempelvis, 
utbildning och socialt arbete... 
 
Frågor för Medlemmar/Deltagare. 
Berätta om hur du kom i kontakt med sällskapsspelverksamheter? 
Hur kom det sig att du blev medlem? 
Vad har du för förväntningar på förening? 
Vi är intresserade av att höra hur du kom att engagera dig i verksamheten? 
Hur upplever du att den sociala gemenskapen är på din förening? 
Känner du att du har kunnat bli en del av den sociala gemenskapen hos verksamheten? 
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 Hur gick det till? 
 Tycker du att verksamheten skapar en trygg miljö? 

Hur ser du på ditt eget engagemang inom verksamheten? 
 Till vardags? 
 På event? 

Vilka typer av personer tror du söker sig till sällskapsspelsverksamheter? 
Vilka tankar eller känslor får du när det kommer nya personer som vill vara med? 

 Vilka tankar eller känslor får du när någon “slutar”/ inte dyker upp? 
Vad har verksamheten för betydelse för dig? 

 Vad har den för betydelse för andra medlemmar? 
Är verksamheten en bra plats för att skapa sociala relationer och finna en gemenskap? 
Vilken är den mest minnesvärda stunden som du haft genom verksamheten? 
Vad anser du att sällskapsspelverksamheter har för möjligheter att stötta personer i utsatta 
situationer? 
I vilka andra sammanhang tror du brädspel kan komma till användning? Exempelvis, 
utbildning och socialt arbete... 
 
Avslutning 
Är det något du känner att du vill lägga till? 
Är det något du vill att vi ska tänka på? 
Vill ta del av studien när den är klar? 
 


