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Profilen och jag 

En studie av användarprofiler och identitet på Steam 

 

Sammanfattning  

Internet och sociala medier har lett till att användare har fått möjligheter att dela med sig av 

information som i sin tur får representera dem i de olika virtuella miljöerna. Bland annat finns 

Steam som är en spelplattform med möjlighet att skapa samt ändra användarprofiler. Men varför 

väljer aktiva användare av Steam som har ändrat sin användarprofil att ändra den? 

Efter en enkätundersökning med svar från 50 deltagande skapades en uppfattning om användares 

valmöjligheter samt användning av olika funktioner som tillät användare dela med sig av 

information om sig själva via Steam. Därefter anordnades semistrukturerade intervjuer där 

deltagares svar ledde till diskussion kring olika begrepp som skulle kunna förklara anledningar till 

användandet av funktionerna på användarprofilerna. 

Resultaten i denna studie visade att de olika begrepp som beskriver varför användare väljer att 

ändra sina profiler är virtuell identitet, anonymitet och socialt kapital. Dessa resultat stämmer 

överens med den tidigare forskning som granskats samt som berör identitet och sociala nätverk. 

  

 

  



 

 

The profile and I 

A study on user profiles and identity on Steam 

 

Abstract  

Internet and social media has made it possible for users to share information that will represent 

them in the different virtual environments. Steam is an example of a gaming platform where the 

opportunity to create and change user profiles are provided to the users. However, why do active 

users of Steam that have changed their user profile choose to do so? 

Information on users’ opportunities to share information about themselves and on what 

functions the users tended to utilize on Steam when they changed their profile was gathered via a 

survey with 50 participants. Further on semi structured interviews were held. The answers from 

the interviews led to discussions about different terms that could explain the reasons for the use 

of functions on the user profiles. 

The results from this study showed that the terms that describe why users choose to change their 

profile are virtual identity, anonymity and social capital. The results correlate to the former 

studies that have been examined and that address identity and social networks. 
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1.Inledning 

Steam är en plattform etablerad världen över med 125 miljoner aktiva konton i februari 2015 

(Valve Corporation 2015). Med Steam kombineras bland annat sociala medier och spel i ett. För 

att kunna använda Steam-klienten på en dator måste användaren skapa ett konto. I samband med 

att kontot skapas får användaren möjlighet att utforma en profil. På denna profil kan användaren 

välja att dela med sig av information som andra användare kan ta del av, förutsatt att deras profil 

är inställd på alternativet “offentlig”. 

Användare kan visa upp olika bilder av sig själva på internet vilka kan främja utvecklingen av 

identiteter (Michikyan et al. 2014). Dessa identiteter kan kategoriseras som virtuella då de 

existerar i en virtuell miljö och kan skilja sig från den “verkliga” identiteten i den icke-virtuella 

miljön. En virtuell miljö som erbjuder alternativ för att representera sig själv, som exempelvis 

möjligheten att forma en avatar eller en profil med diverse funktioner, främjar uppbyggandet av 

virtuella identiteter (Kafai et al. 2010). 

Forskning om kommunikation med hjälp av dessa profiler, som denna studie ämnar undersöka, 

kan starta en diskussion om hur användare formar sina profiler, hur användare indirekt skapar en 

presentation av sig själva på Steam samt varför de formar sina profiler på vissa sätt. Mer generellt 

skulle detta kunna tillföra ett nytt perspektiv i hur människor interagerar via sociala medier. På så 

sätt kan den bidra med resultat som berör människa- datorinterkation. Utifrån detta perspektiv 

skulle resultaten från studien kunna användas för att diskutera design på sociala medier med en 

djupare insikt i hur användare agerar inom olikt designade sociala medier. 

Ur ett medietekniskt perspektiv är denna studie intressant då den berör användare och deras 

agerande. Bland annat talar denna studie om hur människor agerar då de introduceras för en 

kommunikationskanal där de har möjlighet att skapa en identitet som kan representera dem själva 

med hjälp av specifika funktioner. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.2 Tidigare studier 

En av de tidigare studierna om Steam utgår från att undersöka Steam som ett socialt nätverk 

mellan användare. Denna studie nämner användarprofiler och deras struktur, men fokuserar på 

hur relationen mellan användare ser ut på Steam. Resultaten redovisar hur många Steam-vänner 

användare har. Studien diskuterar även samband mellan dessa relationer och antal ägda spel samt 

antalet grupper på Steam användare är medlemmar i (Becker et al. 2012). 

Vidare har även studier om andra spelmiljöer med koppling till identitetsfrågor utförts. En sådan 

studie behandlar designandet av spelkaraktärer vars syfte är att representera användaren och 

identitetsfrågor i en virtuell värld. Resultaten som erhållits inkluderar bland annat användarnas val 

och motiveringar bakom formandet av ovannämnda karaktärer. Denna studie diskuterar bland 

annat kopplingen mellan hur spelkaraktärerna formas och användarnas identiteter. Den 

diskuterar även formandet av spelkaraktärerna i förhållande till självrepresentation (Kafai et al. 

2010). 

Sammanfattningsvis visade vår efterforskning på att det inte existerade någon tidigare studie kring 

Steam som berörde användarprofilerna. Dock existerade tidigare studier som studien utförd av 

Becker et al. (2012) i vilken användarprofiler på Steam samt vilka funktioner dessa innehåller 

nämns. 

1.1.3 Virtuell identitet 

I och med sociala medier finns det möjligheter för användare att dela med sig av valfri 

information som sedan ska representera de själva. De sociala medierna tillåter kommunikation 

med vänner, bekanta och även obekanta. Denna kommunikation förenklas med hjälp av profilen 

och informationen som delas där (Pempek et al. 2009). På Steam ingår bland annat visningsbild, 

profilnamn, land samt en text om sig själv i den profilen. Informationen som en avändare väljer 

att dela stämmer dock inte nödvändigtvis överens med vem användaren är som person. Online, 

eller i den virtuella världen, kan man tala om en identitet som inte nödvändigtvis är den samma 

som den utanför den virtuella världen. Eller som Michikyan et al. (2014) skriver: 
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“Recent research suggests that youth present different aspects of their self online such as their 

real self, ideal self, and their false self and it is important to examine how individual factors relate 

to different kinds of online self-presentation.” 

I denna studie myntas begreppet virtuell identitet, då artikeln saknar en term för dessa tre “self”-

termer. Virtuell identitet syftar i denna studie på användares presentation av sitt “self” på 

Internet. 

Sammanfattat syftar begreppet virtuell identitet på att användare av bl.a. sociala medier skapar en 

identitet av sig själva på Internet. Denna identitet kan, som ovan nämnt, skilja sig från den 

identitet de har utanför virtuella miljöer. I denna uppsats kommer virtuella identiteter diskuteras 

utifrån ovannämnda definition. Denna studie syftar således med virtuell identitet på den identitet 

som användare skapar då de delar med sig av olika information om sig själva på sociala medier. 

1.1.5 Socialt kapital 

I denna studie syftar socialt kapital på följande definition  (Bourdieu & Wacquant 1992): 

“The sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of 

possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 

acquaintance and recognition.” 

Socialt kapital är enligt denna definition summan av de resurser som en individ får genom att 

besitta ett nätverk av relationer av ömsesidig bekantskap och erkännande. Ett enkelt exempel på 

detta skulle kunna vara att en person får en gåva av en bekant. Då har den person som tagit emot 

gåvan utökat sina resurser till följd av att ha en relation till en annan människa. Förtydligat kan 

resurserna som går att erhålla bland annat vara materiella ting, information, kamratskap samt 

tillhörighetskänsla (Wellman & Frank, 2001). 

I denna studie ses socialt kapital dels ur ett materiellt och dels ur ett emotionellt perspektiv. Det 

förstnämnda innebär fokus på det sociala kapitalet i form av materiella ting, så som virtuella 

föremål, medan det sistnämnda innebär ett fokus på socialt kapital av emotionellt värde, som 

känsla av tillhörighet och gemenskap.  
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En artikel av Steinfeld et al. (2008) med andra kretsar kring en studie om fördelarna med att ha 

vänner på Facebook i relation till socialt kapital. Enligt denna artikel kan användare av Facebook 

genom sitt sociala kapital få tillgång till resurser tillhörande andra medlemmar i det tidigare 

nämnda nätverket. Resurserna kan bland annat vara information, relationer samt möjligheten att 

organisera grupper. Resultaten i studien visar på en stark koppling mellan användandet av 

Facebook och erhållandet av socialt kapital (Steinfield et al. 2008). I och med att Steam också är 

ett socialt nätverk där profilen är ett sätt att ta kontakt med andra användare appliceras begreppet 

socialt kapital i denna studie. 

Sammanfattningsvis kommer denna studie använda begreppet socialt kapital. I denna studie 

kommer socialt kapital syfta på de resurser som kan erhållas via en typ av relation som människor 

kan utveckla, bl.a. på Internet. Relationen kan bestå av en form av utbyte mellan de berörda 

parterna. Det kan vara utbyte av virtuella föremål, såsom föremål från spel som spelare kan 

utbyta med varandra. Denna relation kan även bidra med emotionella resurser som bland annat 

tillhörighetskänsla hos de berörda parterna.   

1.2 Syfte 

Det denna forskningsstudie ämnar tillföra är ett nytt inlägg inom diskussioner kring 

identitetsfrågor och sociala medier. I och med att Steam nu är vida känt med sina 125 miljoner 

aktiva konton finns det anledning att undersöka de alternativ till kommunikation som Steam 

erbjuder sina användare. Denna studie ämnar undersöka hur användare beter sig i en miljö där 

alternativen att socialisera sig med andra är ett tillägg till mediet snarare än det huvudsakliga 

syftet. Dessutom syftar studien till att ge insyn i interaktion på en huvudsaklig spelplattform, sett 

från ett kommunikationsperspektiv. Skälet till att Steam utgör miljön som studien undersöker är 

för att utforska hur just denna miljö kan påverka användare att presentera sig själva.   

1.3 Problemformulering 

Denna rapport avser utgå från frågan: Varför väljer aktiva användare av Steam som har ändrat sin 

användarprofil att ändra den? 

1.3.1 Arbetsfrågor 

Andra frågor som är relevanta vid denna undersökning är: 
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● Vad upplever användare av Steam är anledningarna till att andra användare, samt de 

själva, använder sig av vissa funktioner?  

● Vilka begrepp eller termer kan beröra användares anledning att ändra sin profil? 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar gäller för denna rapport: 

Denna studie fokuserar på den grupp människor som någon gång har redigerat sin profil på 

Steam. För att undersöka en varierad målgrupp med möjlighet att jämföra deltagarnas svar 

utgjordes målgruppen av personer mellan 18-25 år. 
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2. Steams funktioner 

Under denna rubrik beskrivs de olika funktionerna som finns på Steam och som har undersökts i 

denna studie. Dessa funktioner som finns tillgängliga för användare av Steam är frivilliga och det 

sker ingen kontroll kring att informationen som fylls i är sanningsenlig.     

1. Avatar är en bild som visas för andra användare. Denna bild är även synlig när man spelar 

särskilda spel. I denna studie används begreppet visningsbild istället för avatar i och med 

att det sistnämnda begreppet kan ha olika betydelser. Exempelvis kan det syfta på en 

karaktär inom ett spel (Meadows 2007).     

2. Profilnamn är det namn som visas i första hand för andra när användaren är inloggad på 

Steam. Det finns även spel i vilka profilnamnet är synligt för de andra som spelar. 

3. Riktigt namn är ett separat alternativ som är till för att fylla i sitt fullständiga namn. 

4. Land är ett alternativ som är avsett att fyllas i med det land användaren befinner sig i.   

5. Sammanfattning är en kort fritext som går att fylla med valfri information och delas med 

andra användare. 

6. Uppvisat märke är ett märke som kan visas i en egen ruta vid den övre delen av profilen. 

7. Monter är en extra ruta på profilen där det går att välja att visa diverse saker då användaren 

har nått nivå 10 på sitt Steam-konto. För var tionde nivå som uppnås efter det får 

användaren en plats för en ny monter. 

8. Primär grupp är en grupp som visas mest framträdande. På Steam kan användare välja att 

skapa grupper kring valfria ämnen samt välja att gå med i de existerande grupper som har 

har sekretessinställningar som tillåter andra användare att bli medlemmar.   

9. Bakgrundsbild är en bild som är placerad bakom alla text- och bildelement på profilen. 

10. Anpassad URL innebär att man skapar en länk som leder till profilen. Denna, visas dock 

inte på profilen. I figur 2 går det att se hur denna funktion ser ut då användare går in på 

sina profilinställningar.   

För förtydligande kring hur de ovannämnda funktionerna kan se ut och hur de är utplacerade på 

profilen, se figur 1. 
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Figur 1. De olika funktioner som finns tillgängliga för att ändra profilen och som har nämnts i 

avsnitt 2. Steams funktioner presenteras på bilden ovan.     

 

Figur 2. Det går att fylla i anpassad URL i profilinställningarna och det ser då ut som på bilden 

ovan. I den mörkare rutan kan användare fylla i det id de vill att profilen ska få.   

2.1.1 Montrar (Showcases) 

Det finns olika typer av montrar och vad de innehåller beror på vilken typ av monter det är. 

Information om de olika typer av montrar som denna studie undersöker har inhämtats från 

sökningar på Internet efter exempel på dessa. Då möjlighet saknades att finna namnen på 

montrarna på svenska användes de engelska namnen i studien. Montrarna finns listade nedan 

med tillhörande beskrivning: 
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●  Achievement showcase - En monter där det går att visa upp sju av de “achievements”, 

prestationer på svenska, som användare har fått via olika spel i form av små, kvadratiska 

bilder med tillhörande text som beskriver vad det är för typ av prestation. I montern står 

även hur många prestationer användaren har totalt samt hur stor andel av det totala 

antalet prestationer användare har lyckats få. 

● Item showcase - I denna monter går det att visa upp tio av de “items”, föremål på svenska, 

som bland annat kan erhållas via utbyte med andra användare. Ytterligare visas hur många 

föremål som ägs totalt.     

● Screenshot showcase - I en sådan här monter fås en stor plats och tre små platser där 

användare kanvisa skärmdumpar som de själva har tagit när de har spelat via Steam. 

● Workshop showcase - Detta är en monter där det går att visa upp föremål skapade av 

användare själva eller föremål som favoritmarkerats av de i workshopen, där användare kan 

dela med sig av föremål de själva har skapat till andra. 

● Recommendation showcase - Denna monter är till för att visa upp en av rekommendationerna 

av spel på Steam som användare själva valt att rekommendera. 

● Badge collector - Med en monter av denna typ kan användare visa sex av de märken som de 

äger samt det totala antalet märken och samlarkort de äger. Bland annat kan användare få 

märken genom att byta till sig dem, men även genom att skapa dem själv med hjälp av 

samlarkort.   

● Game collector - Med denna typ av monter kan användare visa hur många spel de äger, 

nedladdningsbart innehåll som de äger, spel som de har rekommenderat, spel som 

användare önskar sig samt fyra specifika spel som användare själva vill visa upp. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för att finna deltagare till studien samt de 

metoder som har använts vid insamling av den data som senare i rapporten analyseras och 

diskuteras. 

3.1 Deltagare 

Målgruppen i denna studie är användare av Steam som har ändrat sin användarprofil och som är 

mellan 18 och 25 år gamla. Deltagare från denna målgrupp har valts ut med två olika metoder. 

Den ena metoden är via kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik på Kungliga 

Tekniska Högskolan. I denna kurs ingick det som ett obligatoriskt moment för studenter att delta 

i kandidatexamensarbeten. De studenter som uppfyllde kriterierna för målgruppen i denna studie 

sållades ut via en, för dem, obligatorisk enkät. Syftet med att använda denna metod var att det gav 

större möjlighet att nå ut till deltagare. Dessutom betraktades det som en möjlighet att nå ut till 

deltagare som inte avsiktligt delger påhittad eller falsk information till vår studie. Då tiden för 

denna studie var begränsad och två olika undersökningsmetoder avsågs användas sattes en 

minimumgräns på antal deltagare i intervjuer till sex studenter. 

Den andra metoden innebar att dela enkäten via Facebook. Skälet till att denna metod användes 

för att distribuera enkäten var för att nå ut till så många som möjligt, vilket kunde öka 

möjligheten att få ett mer nyanserat resultat.  

3.2 Förstudie 

Förstudien som genomfördes gick ut på att studera slumpmässigt utvalda användarprofiler på 

Steam. Det utfördes en kedjesökning av kontakter, under vilken sökningarna utgick från ett antal 

personliga kontakter på Steam och vidare granskade deras kontakter. Denna utfördes för att 

skapa en bild av, samt för att förstå de olika funktionerna som finns tillgängliga vid, utformandet 

av profilen. Förstudien var användbar då enkät- och intervjufrågorna formulerades. Denna 

förstudie gav djupare kunskap om hur användare kunde välja att ändra sina profiler samt hur 

funktionerna visades upp för andra användare. Bland annat visade förstudien att den anpassade 

URL:en inte visades någonstans på användarnas profiler för andra användare. 
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3.3 Enkät 

Den första metoden som avsågs användas i denna studie var att formulera enkäter. För att få 

inspiration till hur enkäterna skulle formas utgick denna studie från litteratur om enkäter (Robson 

2002, p.241-248). Från litteraturen hämtades de metoder och råd som berörde enkäter. Bland 

annat användes den metod som berörde enkäter som innefattar redan formulerade svar som 

svarsalternativ där deltagarna får svara på vilket av alternativen de relaterar till mest. Detta var för 

att undvika frågor med fritext som svar i enkäten, då dess syfte enbart var att ge en översiktlig 

bild av deltagarnas formande av Steam-profilen. Enkätfrågorna handlade huvudsakligen om de 

Steam-funktioner som finns tillgängliga för att forma profilen. Deltagarna svarade på vilka av 

funktionerna de någon gång hade använt sig av. 

I enkäten användes den svenska översättningen av begreppen, som skrivet i avsnitt 2. Steams 

funktioner. Den svenska översättningen inhämtades med hjälp av att ställa in språkinställningarna 

på Steam till svenska. Vid varje fråga skrevs även de engelska begreppen inom parentes för de 

deltagare som använde sig av den engelska versionen.  

I enkäten fick deltagare fylla i sin ålder efter förutbestämda alternativ som motsvarade åldrarna 

18-25. Detta var för att understryka att studien var avsedd för personer inom dessa åldrar och för 

att uppmuntra endast målgruppen att fylla i enkäten. Med andra ord gavs inte möjlighet för 

deltagare som var utanför vår målgrupp att fylla i sina uppgifter. På så sätt sållades deltagare ut till 

studien.(Se bilaga 2) 

3.3.1 Pilotstudie 

Processen i vilken enkätfrågorna formades var i början iterativ. I denna studie utfördes en 

pilotstudie, syftet med denna var att testa enkäterna på ett mindre antal personer. Deltagarna i 

pilotstudien blev kontaktade via Facebook, även den feedback de hade att förmedla mottogs via 

Facebook. Feedbacken utgjorde mallen för huruvida enkätfrågorna omformulerades, krävde 

förklarande texter eller inte krävde någon förändring. 

Pilotstudien resulterade i ett antal modifieringar i enkäten. Dessa modifieringar bestod främst av 

utvecklandet av förklaringar till en del av frågorna då deltagarna i pilotstudien upplevde att dessa 

saknades. 
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3.3.2 Syfte med enkät 

Enkätfrågorna ämnade: 

● Skapa en allmän bild av hur användandet av profiler ser ut och vilka funktioner som 

används samt vilka funktioner som ignoreras. Detta med avseende på att inte alla 

användare av Steam nödvändigtvis är medvetna om att alla funktioner som är till för att 

förändra profilen existerar. Ytterligare kan de även vara medvetna om de funktioner som 

finns, men har aktivt valt att ignorera dessa. 

● Ta reda på vilka funktioner som används mest bland användare av Steam. 

● Nå ut och hitta deltagare till intervjuer. 

3.4 Intervjuer 

Deltagare ur målgruppen nåddes genom att frivilliga deltagare fick anmäla sig via en Doodle som 

fanns länkad i slutet av enkäten. De studenter som följde kursen DM1578 Programintegrerande 

kurs i medieteknik och hade fått i uppgift att delta i studien kontaktades via mail. 

Då undersökningen var en kvalitativ studie var den andra metoden att hålla semistrukturerade 

intervjuer (Robson 2002, p.269-274). Intervjuerna varade mellan 15-20 minuter och spelades in 

vid godkännande av deltagarna. 

Vid intervjuerna ställdes frågor kring användandet av specifika funktioner som användaren 

erbjuds ändra på då de redigerar sin användarprofil, som att till exempel välja visningsbild. Då 

frågorna inför intervjuerna formulerades utgick dessa till en början ifrån deltagarnas svar kring 

utformning av profiler som hade erhållits via enkätundersökningen. För att undvika att försätta 

deltagarna i en situation där de känner en osäkerhet över att tvingas analysera sitt eget 

användande utgick inte frågorna från deltagarna själva och deras egna val. Istället ämnade 

frågorna ge deltagarna möjligheten att komma med tankar som utgick från en mer generell 

synpunkt för att svaren skulle ge en mer nyanserad bild. Därefter ställdes mer specifika frågor 

utifrån deltagarnas egna erfarenheter enligt metoderna från Cohen et al. (2000). (Se bilaga 3)  

Vid intervjuerna demonstrerades de funktioner som omnämndes med förklarande bilder vid 

behov. (Bilaga 1)  
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3.4.1 Intervjuanalys 

Analysen av intervjuerna utgick från Richard H. Hycners (1985) 15 riktlinjer. De riktlinjer som 

har applicerats i denna studie sammanfattas nedan: 

● Bracketing and the phenomenological reduction – Denna metod går ut på att se objektivt på, samt 

ha en öppenhet mot, intervjusvaren för att förstå den generella betydelsen av dem. 

Forskarens förväntingar på svaren sållas bort så mycket som möjligt för att förstå vad 

deltagarna har försökt säga med sina svar. 

● Listening to the interview for a sense of the whole - Intervjuer lyssnas på och transkriberingar 

läses om många gånger för att få en överblick av varje individuell intervju. Denna metod 

är användbar då mönster i svaren ska identifieras. 

● Delineating units of meaning relevant to the research question - Svaren ses på utifrån forskarens 

frågeställningar och reduceras till det som är relevant för studien som utförs. 

● Clustering units of relevant meaning - Forskaren försöker avgöra om det finns några samband 

mellan deltagarens svar. Hittas eventuella mönster mellan svaren grupperas dessa svar.   

● Identifying general and unique themes for all the interviews - Det tittas både efter gemensamma 

teman mellan samtliga intervjusvar och unika teman som ges av ett fåtal eller en deltagare.      

 

I denna studie hölls intervjuer som med deltagarnas godkännande spelades in för att sedan 

transkriberas. Då resultaten skulle analyseras användes ovanstående steg för att sammanfatta 

resultaten. När transkriberingarna lästes följdes metoden Bracketing and the phenomenological 

reduction för att ge ett objektivt perspektiv på de svar som hade samlats in. Därefter följde en fas 

av att gå igenom de enskilda transkriberingarna samt tillhörande ljudfiler för att kunna få en bild 

av vad de enskilda deltagarna gett som svar i enlighet med Listening to the interview for a sense of the 

whole. Därefter bestod metoden av att försöka finna samband samt svar som besvarade vår 

problemformulering samt våra arbetsfrågor som Delineating units of meaning relevant to the research 

question avser. De svar inte kunde användas för att besvara problemformuleringen eller 

arbetsfrågorna, till exempel svar då deltagarna själva påstod sig sakna ett svar på en fråga, sållades 

bort. Efter att de, för denna studie, relevanta svaren hade sållats ut samlades alla svaren som 

berörde en funktion i fråga bredvid varandra i enlighet med Clustering units of relevant meaning. Detta 

gav en bild av vilka mönster som fanns bland svar för en viss funktion i fråga. Identifying general and 
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unique themes for all the interviews användes som analysmetod för att återge svaren från intervjuerna 

från ett mer objektivt perspektiv. Svaren sammanfattades och mönster som uppstod ingick i 

dessa sammanfattningar. Därefter gavs citat från deltagarna som exempel på vad som hade sagts i 

intervjuerna och som hade tagits i åtanke då sammanfattningarna skrevs. Även svar som inte 

ingick i mönster, men ändå besvarade frågorna i denna studie, återgavs i form av citat. 
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4. Resultat 

4.1 Enkäter 

Enkäten besvarades av 50 personer och bestod utav tre delar som presenteras nedan under 

rubrikerna: “Demografisk information”, “Om Steam-profilen” samt “Har du någonsin 

redigerat…”.  

4.1.1 Demografisk information 

Denna del av enkäten bestod av två frågor, kön och ålder, för att få en översiktlig bild av hur den 

deltagande gruppen såg ut. Av enkätresultaten framgår att majoriteten på 84 % av deltagarna är 

av det manliga könet. Vidare var 16 % kvinnor och 0 % var av annat eller odefinierat kön. 

Deltagarna var mellan åldern 19-25 där en knapp majoritet (13 deltagare) var 21 år, vilket visas i 

figur 3.  

 

Figur 3. Åldersfördelningen bland deltagarna. 
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4.1.2 Om Steam-profiler 

Vidare fick deltagarna svara på allmänna frågor kring sina Steam-konton och profiler samt kring 

sina användarvanor.  

På frågan om hur gammalt deltagarens konto är visar resultatet på en någorlunda jämn fördelning 

kring fyra till tio år. Dock svarade en liten majoritet att de haft sitt konto i fem år. Detta går att 

läsa av i figur 4.   

 

Figur 4. Hur länge har du haft ditt Steam-konto? 

På frågan om deltagarens profil är offentlig var det 92 % av alla deltagare, vilket motsvarar 46 

personer, som svarade att de har profilen inställd på offentlig. Med en offentlig profil menas att 

all information som delas på den är synlig för alla andra användare.  

Efterföljande fråga behandlade deltagarnas användarvanor. I denna fråga låg fokus på hur ofta 

deltagaren loggar in på Steam, således innehåller inte resultatet någon information rörande syftet 

till att deltagarna loggar in. Detta då det inte ansågs relevant för studien.  

Av resultatet som presenteras i figur 5 framgår att de flesta av deltagarna loggar in relativt ofta på 

Steam. Det är 46 % av deltagarna som loggar in dagligen, 20 % loggar in minst en gång i 
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månaden och 16 % loggar in minst en gång i veckan. Detta innebär att hela 82 % av alla som 

deltog i enkätundersökningen loggar in varje månad.   

Det fjärde alternativet som deltagarna kunde välja var “Annat” där de kunde fylla i ett eget svar 

om de andra alternativen inte stämde överens med deras användarvanor. Det var 18 % som valde 

det alternativet vilket motsvarar nio personer. Av dessa var det sex stycken som svarade att de 

loggar in mer sällan än minst en gång varje månad. Svaren som deltagarna själva formulerade och 

fyllde i var allt från “Aldrig nu mer” till “Högst en gång i kvartalet”. De resterande tre deltagarna 

angav inte svar som går att jämföra med de alternativ som fanns tillgängliga i enkäten. Svaren 

som fylldes i av dessa deltagare var “När det är dags att spela”, “Gjorde mer förut, men senaste 

året rätt sällan” samt “Då jag har Windows på Macen”.  

 

Figur 5. Hur ofta loggar du in på Steam? 

 

Sista frågan som hörde till denna del handlade om vilken nivå, level på engelska, deltagarna har på 

sina Steam-konton. Syftet bakom att denna fråga inkluderades i enkäten var att det i nästa del av 

enkäten ställdes en fråga om en funktion som endast går att använda om användaren har nått 

nivå 10 på sitt konto. Deltagarnas Steam-nivå kunde alltså vara av betydelse vid tolkningen av 

resultatet från en annan fråga i enkäten.    
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Resultatet som presenteras i figur 6 visar att 38 av de 50 deltagarna inte har nått nivå 10 på sina 

Steam-konton.  

 

Figur 6. Vilken level har ditt Steam-konto? 

4.1.3 Har du någonsin redigerat…  

Avslutningsvis bestod enkäten av denna del där deltagarna fick svara på om de någon gång har 

använt ett antal specifika funktioner. Det som flest deltagare har redigerat är profilnamnet och 

visningsbild medan den funktionen som minst antal deltagare har använt sig av är 

sammanfattning och anpassad URL vilket går att se i figur 7. Även en fråga om det fanns något 

annat på deltagarens profil som deltagarna hade ändrat på ställdes. Svaren på denna fråga 

samlades under kategorin “Annat”. Av resultatet framgår att 13 personer har svarat på den frågan 

varav sju stycken har svarat nej, att de inte har redigerat någonting annat. Tre av de 13 personerna 

svarade att de hade ändrat bakgrundsbild på profilen, vilket är en funktion som det inte frågades 

om i enkäten. Efter upptäckten av denna funktion i enkätsvaren undersöktes funktionen även 

under intervjuerna. I resterande svar under kategorin “Annat” nämndes funktioner som hörde till 

frågan “Vilka av nedanstående montrar har du valt att visa?” eller funktioner som inte var 

relevanta i denna studie.  
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Figur 7. Har du någonsin redigerat... 

Det ställdes även en separat fråga om vilka montrar, showcases på engelska, deltagarna har visat 

på sina profiler. Vid granskning av resultatet på denna fråga har det uppmärksammats att fyra 

deltagare, av de som har svarat att de har visat upp montrar, enligt tidigare information inte kan 

visa upp sådana. Detta för att dessa fyra deltagare inte har nått en Steam-nivå lika med, eller 

högre än, 10 på sina Steam-konton. Användare måste ha en Steam-nivå som uppfyller detta krav 

för att kunna visa upp montrar. På grund av detta stämmer jämförelsen avantal deltagare som 

visar montrar och antal deltagare som har en nivå högre än 10 inte överens.    

Av de 50 deltagarna svarade majoriteten att de inte har visat någon monter. Två av de tre 

deltagare som fyllde i egna svar nämnde två typer av montrar som inte fanns som svarsalternativ 

på frågan. Dessa montrar var “Artwork” och “Rarest achievement”. Det tredje svaret som 

hamnade under kategorin “Annat” var att användaren inte har visat upp någon av montrarna. För 

en mer övergriplig syn på resultaten se figur 8. 
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Figur 8. Vilka av nedanstående showcases har du valt att visa? 

 

 4.2 Intervjuer 

Nedan föjer en sammanställning av de intervjuer som hölls under denna studie. Intervjuanalysen, 

se 3.4.1 Intervjuanalys, resulterade i följande sammanfattade kapitel. Dessa innehåller först en 

sammanfattad förklaring på de svar som berörde de olika funktionerna i fråga. Sedan följer 

deltagares svar som berör funktionen i fråga i form av citat. 

4.2.1 Monter 

Allmänt tyckte deltagarna att denna funktion användes för att visa sådant som är intressant för 

användaren själv, som exempelvis vilka spel användaren tycker bättre om. En annan åsikt som 

majoriteten av deltagarna hade var att det var ett sätt på vilket det gick att visa upp vad 
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användarna själva hade åstadkommit. En av deltagarnas kommentar om anledningen varför 

användare kan välja att ha en monter var: 

“Det är väl kul att kunna visa upp vad man har gjort. Jag tänker att spelen är en belöning i sig i 

och med att man har roligt. Och har man lagt 200 timmar på något av sitt liv så kanske det är kul 

att kunna visa såhär: ‘TADA’.” 

När frågan om vilka montrar som deltagarna tror är vanligast att visa upp ställdes var det 

achievement showcase, item showcase och badge collector som nämndes. Den huvudsakliga 

anledningen till att just dessa visas tyckte deltagarna var att visa upp sina bedrifter, vad man har 

lyckats få och är stolt över. Det talades också om en ekonomisk aspekt. En av deltagarnas svar på 

frågan om vilken monter som är vanligast och varför var: 

“Jag tror att det antingen är item showcase eller items up for trade. För att det ligger mer pengar i 

det och det är lite status i att ha bra items.” 

4.2.2 Visningsbild 

Kring denna funktion nämnde deltagarna anonymitet och dess påverkan på hur användare 

interagerar med varandra på Steam. Visningsbilden beskrevs som den funktion som tillät 

användare dela med sig av bilder som skulle uttrycka intresse eller personlighet. Majoriteten av 

deltagarna kommenterade att de sällan hade kommit i kontakt med användare som använde 

bilder tagna på sig själva då de hade en visningsbild. På frågor kring varför deltagarna tror att det 

är ovanligt att välja en bild som faktiskt är tagen på användaren själv svarade majoriteten av 

deltagarna att det är för att hålla sig anonym. En av deltagarna jämför Steam med ett annat sorts 

socialt medie. 

“Jag tror det har mycket att göra med att det är en spelplattform. Jag tror att det är vanligare i spel 

att man förblir mer anonym på något sätt. På Facebook är det verkligen så här: ‘Det här är jag’ 

och namn och allting. Man gömmer sig bakom ett alias [på Steam]. Man kanske vill ha en 

profilbild men man kanske gömmer sig lite bakom den också tror jag.” 

Deltagaren motiverade sin jämförelse ur ett genusperspektiv med reflektionen: 
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”Jag tror att det kan vara jobbigt för vissa tjejer som spelar mycket att: ‘Nu fick de reda på att jag 

är tjej och de ska ge mig en massa grejer eller säga att jag är dålig. De bara antar att tjejer är 

sämre.’ Den delen förstår jag.” 

Andra deltagare nämnde att de ansåg det vara svårt att uppleva Steam som ett socialt medie. De 

nämnde att det fanns liknande valmöjligheter som i ett socialt medie, men det motiverade dem 

inte till att dela med sig av visningsbilder som föreställde dem själva. Eller som en av deltagarna 

uttryckte sina tankar kring visningsbilden: 

”Det likt användarnamnet kan väl bli något sorts signum.” 

Endast en av deltagarna hade en visningsbild som föreställde deltagaren själv. Då frågan ställdes 

om varför deltagaren hade en bild på sig själv var svaret: 

”Jag ville inte bara ha standardbilden och sen tog jag någon från datorn bara.” 

4.2.3 Anpassad URL 

Majoriteten av deltagarna talade om att en anpassad URL var något som var till fördel för de 

användare som ville marknadsföra sig själva. Bland annat nämndes funktionen som ett alternativ 

till att lätt kunna dela med sig av sin profilsida om användaren skulle vilja sälja något och på så 

sätt kunde dela med sig av det de kunde sälja. En av deltagarna sammanfattade sina tankar på 

följande sätt: 

“Jag tänker typ större användare, typ jättekända användare som använder Steam dagligen och 

streamar och sådana saker. De kanske vill ha det lättare att nå ut till sina fans och tittare. De 

kanske vill ha något mer förenklat så att de lättare kan bli nåbara.” 

4.2.4 Profilnamn 

 Det som majoriteten av deltagarna talade om när det gällde profilnamn var att de hade valfritt 

namn som inte nödvändigtvis var synonymt med deras egna namn. En av deltagarna uttryckte 

följande tankar: 

”Man vill väl inte ha sitt eget namn i sådana gaming-sammanhang heller. [...] Det är väl mycket 

sådant, om man skriker till folk över micken eller folk skriker till en. Det finns även tankar om 
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att: ‘Han eller hon kanske blir jättearg på mig och söker upp mig eller något sådant.’ Det är väl 

lite hur kulturen är som gör att man inte riktigt vill ha sitt eget namn.” 

En annan deltagare formulerade följande tanke som ett svar på varför användare väljer att inte 

uppge sina namn då de väljer ett profilnamn: 

 ”Jag tror att ens profil på Steam blir nästan som en spelkaraktär. Att det blir ens avatar i alla spel. 

Därför tror jag att folk gömmer sig lite bakom den. Man skapar en virtuell karaktär. Jag tror att 

även om folk inte tänker på det som en karaktär när de gör det så blir det ändå så 

undermedvetet.” 

Bland ett antal deltagare fanns även tankar kring att man väljer att ha olika sorters avändarnamn 

beroende på vilken typ av användare man är och vilken bild man vill ge av sig själv. En av 

deltagarna uttryckte sig enligt följande: 

“Det beror nog på hur man vill bli sedd. Om man är en hardcore gamer, som är väldigt allvarlig 

och man är med i en klan och det ska vara såhär: ‘vi kör det här’, då tror jag man har ett mer 

seriöst namn. Om man är den här som jag som är inne lite sporadiskt som typ tycker om att 

‘trolla’ lite så har man mer ett random namn.” 

Begreppet “trolla” användes av flertalet deltagare under intervjuerna. Ovannämnda deltagare 

definierade begreppet med följande ord:  

“Det kan vara väldigt mycket olika saker i olika sammanhang. Men i princip att man tycker att det 

är kul att irritera folk. Att få reaktioner för saker man gör. Det tror jag är grunden i allt trollande. 

Sen tar det olika former.” 

4.2.5 Riktigt namn 

Kring denna funktion nämnde flertalet deltagare att den kunde hjälpa användare som, av olika 

anledningar, var kända inom spelvärlden. Deltagarna menade användare som antingen sysslade 

med utbyte av virtuella föremål eller var kända för att tävla i spel. Då kunde denna funktion 

fungera som en verifikation på att användare hade hittat rätt person på Steam om de sökte 

användaren i fråga. En av deltagarna kommenterade: 
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“Det är väl mer för de som vill marknadsföra sig själva på något sätt. Man kanske är någon känd 

spelare med en känd spelprofil och då vill man kanske visa: ‘Titta, det här är faktiskt jag.’” 

Annars nämndes även funktionen som en fördel för att kunna söka upp samt kontakta användare 

vars namn för personen i fråga var känt.  

4.2.6 Land 

Enligt deltagarna var fördelen med denna funktion att det gick att se var användarna de kom i 

kontakt med var ifrån. Om de kom från samma land ansåg deltagarna att det kunde ge upphov till 

en slags gemenskapskänsla. Bland annat i form av att man kunde samma språk. Nackdelen med 

denna funktion var enligt deltagarna att fördomar kunde spridas, baserat på vilka länder 

användare kom ifrån. Ett exempel var följande: 

”Jag vet att det inom spelvärlden finns mycket fördomar om hur folk från olika länder är i online-

världen.” 

En annan deltagare hade bytt informationen om land ett antal gånger. När frågan varför ställdes 

var svaret: 

“Ja men det är när man har ett troll-konto och låtsas att man är från ett annat land och så tror de 

att man är det. [...] Mest för att man vill skapa hat på internet. I spelen är vissa olika länder mer 

eller mindre uppskattade. Så väljer man något utav de som är lite mindre uppskattade och spelar 

jättedåligt så är det jättekul för då blir de arga på en.“ 

4.2.7 Sammanfattning 

De flesta deltagarna ansåg denna funktion vara som en presentation av sig själv. De ansåg att om 

de avsåg ta kontakt med användare de inte kände personligen kunde denna funktion ge en 

introduktion till användarna. En av deltagarna talade om hur användare med hjälp av denna 

funktion kunde förmedla att de ville sälja eller köpa olika saker: 

”Den enda aspekt jag kan tala om egentligen är de som trade:ar mycket. De skriver upp: ‘Det här 

har jag och det här vill jag inte ha.’ och så vidare.” 

4.2.8 Uppvisat märke 
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Majoriteten av deltagarna upplevde funktionen som något som skulle tilltala behovet av att få 

uppmärksamhet samt bli beundrad av andra användare. Med detta avsåg de att användare får en 

chans att välja att dela med sig av sina bedrifter till andra användare. Bland annat nämnde 2 

deltagare följande: 

“Man tar väl något som är extra svårt att ha. Lite att skryta med tänker jag. Det skulle jag ha den 

till. [...] Bekräftelsebehovet uppfylls kanske om man får visa sin featured badge.” 

”Jag skulle visa upp den som är svårast att få tag på av de jag har fått tag på, lite för att så här: 

‘Kolla vad jag har.’” 

4.2.9 Primär grupp 

Vid diskussionen kring denna funktion nämnde majoriteten av deltagare exempel på en form av 

gemenskap och känsla av tillhörighet. En deltagare formulerade sina tankar på följande sätt: 

“Det är väl bara att visa upp att man tillhör en viss grupp. Jag tycker funktionen är bra i alla fall 

för grupper och klaner och sådant. Det tycker jag borde användas mer när det kommer till Steam. 

[...] Det är lättare att hitta folk som man skulle tycka det är roligt att spela med om det är från 

grupper. Jag tror man har roligare om man bestämmer själv och parar ihop sig med folk som är 

likasinnade så att säga.” 

En annan deltagare tog också upp tankar kring marknadsföring av grupper:  

“Det finns de som skapar lag och så vidare i form utav grupper. Då kan det kanske på så vis vara 

lite kul att visa upp sig och försöka skapa sig ett namn.” 

Vidare var det en deltagare som gav ett annat perspektiv på en möjlig anledning till att använda 

funktionen:  

“Då är det oklart om jag själv skulle välja att ha en primär grupp, om det bara var med folk jag 

spelade med. Men om man kanske var med i [...] någon grupp som alla kanske inte får vara med i, 

en lite mer känd grupp, då hade jag nog kanske visat den.” 

4.2.10 Bakgrundsbild 
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Deltagarna ansåg denna funktion vara till för att dels skapa en estetiskt tilltalande sida, dels ett 

sätt att ändra sin profil så att den speglade användaren själv. Exempelvis nämnde en deltagare: 

”Det är ett ytterligare steg att ge användare frihet att anpassa sin egen profil till den man är.” 

Ytterligare en tanke bland vissa av deltagarna kring varför man skulle vilja ha en bakgrundsbild på 

sin profil hade att göra med att man vill framstå på ett visst sätt. Detta kommenterades av en 

deltagare på följande sätt: 

“Det är mycket sådant, särskilt nu, på spel och så att man förbeställer saker och får exklusivt 

material. Nu för tiden känns det väldigt mycket som ett säljknep men folk brukar köpa det ändå 

för att få en brinnande AK-47. Man vill visa sig bättre än de andra. Eller inte bättre än de andra 

men man vill stå ut lite.”  
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5. Diskussion 

Varför väljer aktiva användare av Steam som har ändrat sin användarprofil att ändra den? Vilka 

begrepp eller termer kan beröra användares anledning att ändra sin profil? 

Då dessa frågeställningar har mer än ett entydigt svar har denna studie gett ett perspektiv på det 

hela. Denna studie har visat att användare kan välja att ändra sin profil av olika anledningar. De 

kan vara kopplade till ett slags behov av tillhörighetskänsla. Att med sin profil kunna nå ut till 

andra, eller att hålla kvar en etablerad relation med andra användare. Det förstnämnda genom att 

dela med sig av information som på olika sätt representerar deras intressen eller personlighet till 

andra användare. Det sistnämnda genom att dela med sig av information som bekräftar eller 

påvisar en relation med andra användare. 

En annan anledning till att välja att forma sin profil kan vara för att marknadsföra sig själv. Ett 

skäl till att användare gör detta var för att skapa en bild av dem själva som potentiell bytespartner 

vid utbyten av virtuella föremål. Ytterligare en anledning var om de tävlade inom spel och av 

olika anledningar ville marknadsföra sig som en väletablerad tävlingsdeltagande. Andra användare 

som valde att filma sig själva när de spelar spel och sända ut spelsessionen live på Internet kunde 

även tilltalas att nå ut till andra användare. På så sätt kunde dessa användare utöka gruppen av 

människor som följde deras spelsessioner. 

Då uppgifterna som användare kan lägga in är helt valfria kan möjligheten att skapa valfri 

presentation av sig själva locka användare att ändra sin profil. Uppbyggandet av en virtuell 

identitet erbjuder en möjlighet för användare att helt utforska olika identiteter och beteenden. 

Användare kan välja att uppge minimalt med information om sig själva och på så sätt agera 

anonymt vid interaktion med de användare som inte känner de personligen. 

Nedan följer en djupare diskussion kring de begrepp som kan användas för att försöka finna svar 

på problemformuleringen samt arbetsfrågorna. 

5.1 Virtuell identitet 

Den virtuella identiteten som deltagarna tenderade att skapa med hjälp av funktioner som 

profilnamn samt visningsbild representerade i majoriteten av fallen inte de själva. Istället valde de 
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att skapa en virtuell identitet av sig själva som hade i syfte att spegla deras intresse. Skälet att 

användare väljer att skapa virtuella identiteter var, enligt Michikyan et. al. (2014), för att visa upp 

ett ”real self”, ”ideal self” eller ett ”false self” . Vår studie visar att då man talar om en 

spelplattform väljer majoriteten av användare att presentera sig själva med ett ”false self”, de 

uppger information som inte nödvändigtvis presenterar de själva som personer. En anledning till 

varför användare väljer att hålla sig så anonyma som möjligt är för att kunna utföra handlingar 

som i efterhand inte går att koppla till dem själva, utan endast till deras virtuella identitet. Med 

andra ord kan de vilja skapa en reaktion, eller provocera andra användare för att sedan kunna ta 

del av reaktionerna utan att behöva drabbas av konsekvenserna. 

Utifrån detta perspektiv är funktioner som ”riktigt namn” inte av användarnas intresse, utan 

snarare något som kan tvinga dem att ändra på sina handlingar. Detta är intressant ur en mer 

generell synpunkt. Om användare inte längre får möjlighet att hålla sig anonyma i en social 

spelplattform, skulle det påverka interaktionen mellan användare under spelandet av, samt 

utanför spelandet av, spel? 

Men är anonymitet något som är till fördel eller till nackdel för användare? Majoriteten av 

deltagarna delade information där de snarare presenterade ett ”false self” framför ett ”real self”.  

Resultaten tyder även på att funktioner i vissa fall används för att visa upp ett “ideal self”. Steam 

erbjuder användare en plats att fylla i valfri information som de själva kontrollerar. På så sätt 

skapas möjligheten att dela med sig av information som formar en virtuell identitet som 

användaren själv vill. Med andra ord erbjuds användare en plats där de inte behöver presentera 

sina egna nackdelar eller sina ovanor. Istället tillåts de till exempel bestämma sitt eget namn samt 

vilket land de kommer ifrån. Detta kan leda till att användare nyttjar vissa funktioner i syfte att 

framhäva sig själva och ge en ideell bild av sig själva, vilket resultaten i denna studie stödjer.  

Deltagarna i denna studie ansåg bland annat att vissa funktioner var av skrytsam karaktär. Detta 

gällde funktioner som innebar att dela med sig av bedrifter på olika sätt. Deltagarnas svar går att 

tolka som att denna typ av funktioner kan användas för att visa upp sitt så kallade “ideal self”.  
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5.2 Socialt kapital 

Ytterligare en aspekt berörande anledningar till att användarna ändrade sina profiler på specifika 

sätt är marknadsföring av sig själv. Vid en diskussion kring användarnas val att marknadsföra sig 

själva via sina Steam-profiler kan man finna samband till begreppet socialt kapital. Inom Steam 

kan sociala kapital uttrycka sig i form av virtuella föremål som går att erhålla via utbyten med 

kontakter. Resultat från denna studie tyder på att Steam-användare som sysslar med sådana 

utbyten kan nyttja funktioner som bland annat sammanfattning, anpassad URL och riktigt namn 

för att marknadsföra sig själva som förtroendeingivande bytespartner och på så sätt få en 

möjlighet att utöka sitt sociala kapital. Detta kan alltså vara ett sätt för användaren att få kontakter 

som kan bidra med ett socialt kapital av materiell karaktär.  

Det går dessutom att dra kopplingar till socialt kapital utifrån ett emotionellt perspektiv då vissa 

funktioner kan användas i syfte att erhålla socialt kapital i form av känslor av gemenskap och 

tillhörighet. Land och primär grupp är två funktioner som, enligt resultaten i denna studie, kan 

användas i detta ändamål. Den förstnämnda funktionen kan användas för att finna kontakter från 

samma land, vilka kan bidra till gemenskapskänsla hos användaren i fråga. Den sistnämnda, 

primär grupp, används i vissa fall för att nå ut till andra användare som har liknande intressen 

eller personlighet. Det går här att diskutera hur funktionen kan användas för marknadsföring av 

grupper. Via funktionen primär grupp går det att marknadsföra en grupp och på så sätt nå ut till 

andra likasinnade användare som kan bidra till gemenskapskänsla i gruppen. Resultaten tyder 

även på att primär grupp kan användas för att visa upp den grupp som användaren identifierar sig 

med och tillhör. Det är alltså ett sätt för användaren att spegla känslan av att tillhöra en viss 

grupp. På så sätt kan denna funktion bidra till socialt kapital av emotionellt värde. 

Resultaten i denna studie går att jämföra med tidigare nämnda resultat från studien av Steinfeldt 

et al. (2008) om det starka bandet mellan användandet av Facebook och erhållandet av socialt 

kapital. Detta då resultaten från denna studie kan tyda på ett band, för vissa användare, mellan 

formandet av Steam-profilen och erhållandet av socialt kapital. Dock kan vi inte dra några 

generella slutsatser som inkluderar hela vår målgrupp kring hur starka de banden är på grund av 

vårt begränsade antal deltagare.          
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5. 3 Metodkritik 

5.3.1 Enkätfrågor 

Gruppen som deltog i pilotstudien bestod av två personer som var nära kontakter. De gav 

feedback inom 2 timmar efter att de fick se enkätfrågorna. Det finns en möjlighet att ytterligare 

feedback kring våra enkätfrågor hade uppstått om de hade fått mer tid på sig att formulera sin 

feedback. 

Distributionen av enkäten skedde via Facebook. Därefter kunde alla de som enkäten hade delats 

med fylla i den. Det finns inga sätt att garantera att de som svarade på enkäten fyllde i svar efter 

vad som var sant. Många av de som nåddes ut till i detta fall var nära kontakter eller vänner. På 

den sista sidan i enkäten fanns en länk som ledde till den Doodle med vilken deltagarna kunde 

anmäla sig till olika intervjutillfällen. För att kunna nå deltagarna ombads de fylla i sina 

mailadresser i Doodle:n. Dock glömdes det att nämna att mailadresserna registrerades anonymt. 

Med andra ord kunde deltagarna inte ta del av varandras kontaktuppgifter. Att denna information 

inte framgick kan ha avskräckt deltagare från att fylla i Doodle:n. 

En av våra intervjuer höll vi via internet, med hjälp av Skype. I enkäten nämndes aldrig att denna 

form av intervju var möjlig. Utan denna information kan deltagare som kunde ha tänkt sig var 

med på en intervju, men inte hade möjlighet att ses, valt att inte fylla i Doodle:n. Trots att detta 

kan ha lett till färre deltagare ansågs det från början vara fördelaktigt att inte nämna Skype. Dels 

för att inte missa möjligheter att hålla intervjuer där fysisk närvaro från deltagarna var möjlig och 

dels för att tekniken som användes för att spela in denna typ av intervju var bristfällig. 

Enkätfrågorna var i de flesta fallen formulerade på svenska med engelsk översättning bredvid 

olika begrepp vilket kan ha upplevts som förvirrande då det aldrig gavs en förklaring på varför 

enkäten innehöll ord och begrepp på två språk.  

Det finns en funktion där användare kan ställa in en bakgrund på sin Steam-profil. Denna 

funktion finns endast för de som äger bakgrundsbilder. Först efter att enkäten hade distribuerats 

insamlades vetskap om denna funktion. Därför ställdes aldrig frågan om deltagare använde sig av 

denna funktion i utformandet av sin profil i enkäten, vilket hade gett en bild om användningen av 

funktionen. 
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Precis som förklaringen av montrar i avsnitt 2. Steams funktioner säger så ställer denna funktion 

krav på användarna innan de kan brukas. Steam-konton krävs vara av minst nivå 10 för att 

användaren i fråga ska få möjlighet att använda en monter. Dock går resultaten från denna studie 

inte ihop utifrån denna aspekt. I figur 6 redovisas svaren på vilken nivå deltagarna hade på sina 

Steam-konton. I figur 8 redovisas svaren på vilka montrar som deltagarna hade redigerat på sin 

användarprofil. Resultaten visar dock att det finns fler deltagare som påstår sig ha redigerat 

montrar trots att de saknar en nivå på sitt Steam-konto som är 10 eller högre. Detta resultat kan 

bero på missförstånd i vad som avsågs med funktionen monter. Detta missförstånd skulle till 

exempel kunna ha föregåtts med ett bildexempel på hur en monter såg ut på en profil, vilket 

fanns tillgängligt vid intervjuerna men saknades i enkäten. Detta är en metod som skulle ha 

kunnat användas för att försöka undgå missförstånd för resterande frågor om funktioner i vår 

enkät. 

5.3.2 Intervjufrågor 

Ett av målen med att gå igenom vetenskapliga artiklar var att hitta exempel på intervjufrågor som 

denna studie kunde basera sina intervjufrågor på, dock bifogade ingen av artiklarna dessa frågor. 

De beskrev heller inte dem djupgående i sina metodavsnitt. Därmed utgick intervjufrågorna i 

denna studie från litteratur som berörde hur intervjufrågor kan formas som nämnt i avsnitt 3.4 

Intervjuer.  

Vid intervjuerna fick deltagarna svara på om de använde de svenska eller engelska 

språkinställningarna på Steam. Syftet bakom detta var att använda de namn på de olika 

funktionerna på de språk som deltagarna var mest vana vid. Funktionerna fanns namngivna på 

båda språk i de nedskrivna frågorna vi hade till hands vid intervjutillfällena. Dock skrevs aldrig de 

engelska namnen på alla funktionerna in på grund av tidsbrist. Dessutom råkade vissa engelska 

namn på funktioner placeras där de svenska namnen skulle befinna sig. Detta ledde till att 

frågorna som ställdes under intervjuerna ibland innehöll både engelska och svenska namn på 

funktioner både för de deltagare som var vanare med svenska benämningar och för de deltagare 

som var vanare med engelska benämningar.  
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6. Slutsats 

Enligt denna studie fanns det ett antal anledningar till varför användare skulle välja att ändra sin 

profil. De funktioner som finns tillgängliga på Steam fyller flera olika syften beroende på 

användare. Några av de olika begrepp som kan användas för att förklara användares motivation 

till att dela med sig av information är socialt kapital och virtuell identitet. 

Denna studie visar att användare kan uppleva att funktioner som finns tillgängliga via Steam kan 

leda till en slags avsaknad av sekretess. Resultaten visar att det, enligt deltagarna, finns anledning 

att inte fylla i information i vissa funktioner. Detta berodde bland annat på att deltagarna 

upplevde att den rådande normen inom spelplattformen Steam var att inte dela med sig av 

information om sig själva.  Nästa steg skulle vara att undersöka hur miljön inom spelplattformen 

har utvecklats och vilka faktorer som påverkar användare och är bidragande till att skapa normer 

på denna plattform. 

Resultaten i denna studie visar att kvinnor utgjorde en minoritet av användare av Steam. Det 

skulle för framtida studier vara intressant att undersöka om det finns samband mellan kön och 

användare av Steam. Finns det en majoritet av män, kvinnor eller annat som använder sig av 

Steam? Varför är denna grupp människor en majoritet? Hur kommer det sig att de andra 

grupperna av människor är minoriteter inom detta medie? 

En annan intressant synvinkel kan vara att undersöka den ekonomiska aspekten inom Steam 

kopplat till någon av de funktioner som finns tillgängliga på profilen. Vid intervjuerna i studien 

nämnde deltagarna bland annat montrar som en funktion som gav möjlighet att visa upp olika 

föremål att sälja till andra användare. Även den feedback som togs emot under författandet av 

denna rapport dök frågor upp kring samband mellan utformandet av en profil samt användarnas 

erfarenhet av att köpa och sälja föremål med hjälp av Steam. 
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Bilaga 1. Intervju: Bilder 
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Bilaga 2. Enkät
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

● Använder du Steam på engelska eller svenska?  

● Om man har ett Steam-konto som har en level över 10 kan man välja att ha showcases. 

Och med de kan man visa upp olika saker för andra användare. Har du hört talas om ett 

showcase förut? 

▪ Hur tänker du kring att användare väljer att visa upp showcases? 

▪ Varför tror du att det finns de som väljer att dela med sig av sådana 

showcases? 

▪  Finns det någon typ av showcases (montrar) som du tror att användare 

använder sig mest av? 

▪ Vilken typ av showcase? 

▪ Varför just den typen av showcase? 

▪ Varför tror du att just sådant [showcases där det går att visa upp speciella 

kosmetiska saker som typ skins och sådant] är så populärt? 

▪ På vilket sätt är det status [att ha bra items]? 

 

● Det går att ha en visningsbild. Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att användare väljer att ha en visningsbild? 

▪ Finns det någon typ av profilbild som du tror är vanligare att användare 

har? 

▪ Varför tror du att användare väljer just den typen av bilder? 

▪ Varför tror du att det finns de användare som har bilder som inte 

representerar de själva? 

▪ Tänker du något speciellt när du väljer en viss bild? Varför väljer du just 

de du har? 

 

● Det går att ha en anpassad URL, som gör det möjligt att skapa en länk som leder till deras 

profil. Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att användare väljer att skapa en länk till sin profil? 
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● Det går att välja ett profilnamn. Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att man gör det?  

▪ Varför tror du att det finns de som väljer att ha så “speciella” namn, eller 

göra det extra annorlunda? 

▪ Varför tror du att han [en deltagares Steam-vän] väljer att byta det så ofta? 

▪ Hur kommer det sig att du ville färgkoda ditt namn i det där spelet? 

▪ Hur kommer det sig att du byter det [profilnamn] så många gånger? 

 

● Det går att skriva in ett namn som är ett ”riktigt namn”. Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att det finns användare som fyller i ett riktigt namn? 

▪ Hur kommer det sig att du har/inte har det [riktigt namn]? 

 

● Det går att välja land. Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att användare väljer att visa vilket land de kommer ifrån? 

▪ Hur kommer det sig att du har bytt land ett par gånger? 

 

● Det går att skriva en sammanfattning. Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att vissa användare gör det? 

 

● Det går att ha ett featured badge (uppvisat märke). Känner du till vad det är för 

någonting? Hur känner du för det? 

▪ Varför vill man visa upp ett badge för andra? 

 

● Det går att dela med sig av en primary group (primär grupp). Hur känner du för det? 

▪ Varför tror du att det finns användare som väljer att visa upp en group? 

▪ Hur kommer det sig att du tycker att det borde användas mer? 

▪ Varför tror du att det kan vara bra att använda sig av det? 

 

● Om man äger bakgrundsbilder kan man välja att ändra bakgrundsbild på sin profil. Vad 

har du för tankar kring den funktionen? 

▪ Varför tror du att användare väljer att ändra sina bakgrundsbilder? 
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● Har du ändrat din profil på Steam på något av sätten som vi har suttit och pratat om här? 

● Hur kommer det sig att du har valt att ändra din profil på de sätten? 

● Varför tror du att folk vill ha en “online-identitet” istället för att visa sin “personliga 

identitet”? 

● Vad menar du med trolla? 

● Vad finns det för anledning att göra så [trolla]? 
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