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I och med teknisk utveckling har nya forskningsfält uppkommit som sociologer måste 

undersöka för att förstå samhället och nutida kultur. Genom internet kan individer interagera 

med varandra i realtid oavsett var de befinner sig. Det tidsfördriv som denna uppsats ämnar 

att undersöka är datorspelandet. Det sätt som spelarna använder sig av för att visa sitt 

missnöje är via text, vilket denna uppsats analyserar. Syftet med undersökningen är att belysa 

hur interaktionen i onlinespel ter sig, vilket görs genom att kategorisera kommunikationen i 

teman. Metoden som används är netnografi, det vill säga deltagande observation via internet. 

Erving Goffmans frame analysis samt dramaturgiska perspektiv används som analytiskt 

verktyg tillsammans med Elias och Scotsons begrepp gruppskam och gruppkarisma. 

Interaktionen kategoriserades i teman, som belyses med citat tagna från den loggfil som 

skapas under matcherna. Undersökningen resulterade i åtta teman som återkom i matcherna, 

som sedan analyserades utifrån teorierna. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

I och med teknisk utveckling har en rad nya forskningsfält uppkommit inom 

samhällsvetenskapen. Genom ökat datoranvändande och utvecklingen av internet finns det nu 

flera olika sätt för personer att interagera med varandra i realtid oavsett var i världen man 

befinner sig. Även sociologin måste anpassa sig och undersöka sociala aktiviteter genom 

internet för att förstå samhället, det sociala livet och nutida kultur. Datorn och internet kan 

användas på ett flertal sätt, däribland som ett tidsfördriv och som nöje. Genom onlinespel kan 

individer interagera med varandra samtidigt som bataljer utkämpas och vinnare koras. 

Likt andra tävlingssammanhang uppstår känsloladdade ögonblick även i datorspel, vilket 

denna uppsats ämnar att åskådliggöra. Det som skiljer onlinespelare från interaktioner i 

verkliga livet är att det enbart går att visa sitt missnöje med matchen eller utöva social 

kontroll via ett uttryckssätt, nämligen via text. De skriftliga konversationerna används som ett 

sätt för spelarna att ventilera sina åsikter om andra individers spelförmåga, matchens utgång 

etcetera. Sociologer ägnar sig bland annat att studera social interaktion. Denna undersökning 

är sociologisk relevant då den fokuserar på kommunikation i småskaliga vardagshändelser, 

vilket benämns mikrosociologi.  

Syfte 

Undersökningen ämnar att identifiera kategorier av kommunikation i onlinespel. 

Frågeställning 

Vilka kategorier av kommunikation går det att identifiera i onlinespel? 

Avgränsning 

I denna studie används ett datorspel som utgångspunkt. Under den 40 dagars period som 

undersöktes deltog 16000 spelare som totalt spelade cirka 2000 spel tillsammans. Det går att 

spelkulera i om andra slags datorspel har ett annat klientel vars interaktioner skiljer sig från 

det som belyses i denna uppsats. Dock är bredden i undersökningen det antalet spelare som 

studeras, samt att studien är global då spelarna kommer från alla världens hörn. 

Definition 

Sociologerna Thomas Brante, Heine Andersen och Olav Korsnes beskriver social interaktion 

som kommunikation och samspel individer emellan (Brante, Andersen, Korsnes 2001:134). 
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Författarna hävdar att samspel på distans är möjligt via hjälpmedel, exempelvis genom 

internet. Vidare skriver författarna att interaktionen har multipla syften, såsom att etablera och 

förändra relationer och skapa sociala situationer. Sociala aktiviteter kan även vara en 

plattform för åsiktsutbyte och ett sätt att förmedla information. Det finns flera redskap för att 

samspel ska kunna ske, däribland via språk. Även om muntlig interaktion är den vanligaste 

formen av samspel, möjliggör teknisk utveckling att individer kan interagera med varandra 

via på andra sätt än via verbalt tal. Skriftlig kommunikation är ett sätt för individer att 

samspela och etablera relationer. I denna uppsats används begreppen kommunikation och 

interaktion synonymt med varandra. Ovanstående definition används för att förklara det 

samspel som återfinns spelare emellan. Interaktionen i denna uppsats är således den skriftliga 

text som återfinns i spelet. Kommunikationen består av de textrader som spelarna skickar till 

varandra under matcherna. 

Disposition 

Inledningsvis presenteras spelet som ligger som utgångspunkt till studien. Förförståelsen ska 

ge kunskap om spelet i sig, samt förklara begrepp som är relevanta för studien. En 

introduktion till tidigare forskning ges, där ämnet spelstudier problematiseras, samt en 

presentation av jämförbara undersökningar ges. Fortsättningsvis följer ett metodkapitel som 

förklarar tillvägagångssättet, samt diskuterar för och nackdelar med den valda metoden samt 

etiska överväganden. Hädanefter följer ett avsnitt som belyser den teori som används som 

analytiskt redskap. Även brister med teorin, samt hur den är applicerbar på fenomenet 

interaktion i onlinespel diskuteras. Vidare presenteras det empiriska resultatet som analyseras 

utifrån teorin, slutligen ges en konklusion av resultatet. 

2. Om spelet 

Egenfeldt-Nielsen, Smith och Tosca, medlemmar i Computer Games Research vid 

Köpenhamns Universitet beskriver olika typer av spel (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Tosca, 

2008:43). Författarna förklarar kategorin action games, som beskrivs som intensiva spel som 

involverad fysiska bataljer där spelarens koordinationsförmåga är avgörande. Strategy games 

beskrivs som krigsspel där den vinnande personen är den som kan göra rätt handlingar vid rätt 

tillfälle. Spelet som ligger till grund för denna undersökning heter Enfo, och är en bana som 

spelas inom spelet Warcraft 3. 

Enfo är en blandning mellan ett action och ett strategy spel. Banan är uppbyggd i två sektioner 

med vars ett lag i, som benämns weast och east. Matcherna spelas vanligtvis fyra mot fyra, 
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men även spel med fler eller färre spelare förekommer. Varje spelare väljer ut en karaktär som 

de spelar under matchen. Varje lag har 100 liv vardera, det lag som förlorar sina 100 liv först 

förlorar. Spelet går ut på att döda monster, samtidigt de kan försvåra för motståndarlaget att 

döda deras monster eller förenkla dödandet för sitt eget lag. Varje spelares karaktär 

återupplivas obegränsade gånger under matchens gång. Spelet bygger till viss del på rollspel, 

då varje spelare har en karaktär under matchen som den förbättrar genom att köpa vapen till. 

Matcherna varar mellan 5 och 45 minuter. En avgörande faktor för vilket lag som vinner är 

deras förmåga att sammarbeta, vilket bland annat göra genom att välja karaktärer som 

kompletterar varandra. Terminologin inom datorspel som används i denna uppsats förklaras 

nedanför. För att minska missförstånd ges här en förklarning med vad författaren av uppsatsen 

syftar med orden i denna specifika uppsats, och bör därmed inte ses som generellt gällande.  

Bot -  Boten är det datorprogram som används för att automatiskt starta och vara värd för 

spelen. När spelet fyllts med spelare startar boten spelet utan att någon av klanens 

administratörer behöver vara närvarande. Boten registrerar all aktivitet i spelet i en logg vilket 

gör att det i efterhand är möjligt att se hur spelarna interagerade med varandra, det vill säga 

vad de skrev till varandra. Det är botens loggfil som använts tillsammans med deltagande 

observation som är undersökningens empiriska material. Under månaden där observationerna 

gjordes var boten värd för 16.000 spelare från alla världsdelar som totalt spelade 2000 spel. 

Klan – Klanen består av cirka 50 individer som på frivillig basis valt att ingå i en 

sammanslutning av datorspelare. Det är klanen som äger boten, och det är således de som har 

behörigheter att kontrollera spelen. Klanens medlemmar har en varierande grad av 

befogenheter. Administratörerna för boten är således klanmedlemar. Som senare beskrivs i 

metodkapitlet gör undersökningen inte skillnad på om uttalandet kommer från en klanmedlem 

eller ej, dock är det angeläget att veta att klanmedlemar har befogenheter, vilket kan ligga till 

grund för konflikt. 

3. Tidigare forskning 

Spelstudier som forskningsfält sträcker sig över de senaste tre decennierna. Sociologen Garry 

Crawford introducerar fältet och förklarar undergrupperna av spelstudier (Crawford, 2012). 

Likt andra författare använder Crawford sig utav termen Video game studies, som inkluderar 

inte bara datorspel utan även tv-spel samt olika typer av arkadspel. Crawford bidrar till den 

sociologiska forskningen kring spel genom att illustrera hur datorspelande ska förstås i 

samband med individers övriga aktiviteter.  
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Sociologen Talmagde Wright beskriver tillsammans med antropologen Paul Breidenbach och 

studenten Eric Boria interaktionen i spelet Counter-Strike (Wright, Boria, Breidenbach, 

2002). Författarna beskriver det studerade spelet som ett semi-realistiskt spel som bygger på 

ett strategitänkande där flera spelare samtidigt samarbetar för att vinna över moståndarna. 

Författarnas utgångspunkt är att belysa den kulturella kontexten i interaktionerna spelarna 

emellan, samt se icke-verbala uttryckssätt genom att ändra spelets design. Metoden författarna 

använder sig av textanalys som kompletteras med intervjuer. För att se mönster i samtalen har 

författarna valt att koda texten från spelets logg i kategorier som sedan analyseras. De menar 

att spelarna både återskapar samt utmanar normerna i vardaglig interaktion. Författarna listar 

39 kodade kategorier som sorterades i 5 grupper. Författarnas påpekar att mångfalden av olika 

typer av diskussioner i spelet visade en komplex social värld av konventioner som för 

utomstående kan vara osynliga. 

Jonas Linderoth och Ulrika Bennerstedt från institutionen för pedagogik och didaktik skriver 

om onlinespelet World of Warcrafts sociala dimensioner och beroendefaktor (Linderoth, 

Bennerstedt, 2012).  Den kvalitativa studien bygger på svenska ungdomars egna berättelser 

om spelande. För att utröna mönster från intervjuerna kategoriseras ungdomarnas utsagor. 

Även sociologen Lina Eklund och Magnus Johansson från institutionen för data- och 

systemvetenskap undersöker spelet World of Warcraft (Eklund, Johansson 2010). Författarna 

hävdar att spelstudier fokuserar på interaktionen i permanenta grupper såsom i olika ’guilds’, 

det vill säga i olika klaner. Mindre fokus läggs på de tillfälliga grupperingar som sker i spel. 

Med utgångspunkt i tillfälliga grupperingar delade författarna upp interaktionen i två 

underkategorier. Den första benämns som instrumentell interaktion och innefattar 

diskussioner kring strategi. I social interaktion återfinns hälsningar, skämt, samt diskussioner 

som inte rör spelet. Forskarna beskriver att kommunikationen spelarna emellan var minimal, 

förutom när individer från samma guild, det vill säga samma klan spelar med varandra. 

4. Metod 

I det här kapitlet presenteras valet av metod samt tillvägagångssättet. I avsnittet diskuteras 

även de nackdelar som finns med metodvalet, samt kriterier för bedömning av studier utifrån 

metoden. Kapitlet innehåller reflektion över metodvalen och etiska överväganden som 

uppkommit i samband med skrivandet av uppsatsen. Metoden beskrivs i forskningstypiska 

termer såsom deltagande observation, men även utifrån nyare tankesätt som rör netnografi 

som är anpassad till den nya generationens forskare som studerar social interaktion över 

internet. Begreppen diskuteras utifrån specifika betänkligheter som uppkommer i och med att 
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undersökningen gjorts över internet, och hur dessa skiljer sig från klassisk deltagande 

observation 

Kvalitativ forskning 

Martyn Denscombe, professor i social forskning skriver att kvalitativ forskning har ett intresse 

för beteendemönster (Denscombe, 2000:243). Regelbundenheterna menar författaren går att 

finna i en social grupps aktiviteter. Professorn i social forskning Alan Bryman listar kritik 

som riktas mot den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman, 2002:269). Författaren skriver att 

undersökningar kan upplevas som subjektiva då resultatet bygger på forskarens föreställning 

av vad som är betydelsefullt. Eftersom forskaren själv används som redskap för att samla in 

data i deltagande observation är det problematiskt att replikera kvalitativ forskning. Även 

miljön är ombytlig, vilket försvårar för forskare att kopiera undersökningen vid ett senare 

tillfälle. För att försäkra sig om att kvalitativ metod lever upp till de krav som ställs finns 

riktlinjer forskaren kan använda sig av. I nästkommande avsnitt behandlas hur 

undersökningen förhåller sig till den kritik som riktas mot kvalitativ forskning. 

 

Netnografi - deltagande observation 

Sociologen Katrine Fangen skriver att begreppet deltagande observation används synonymt 

med ordet fältarbete och etnografi (Fangen, 2005:29). Fältarbete beskriver Fangen som en 

social process som åsyftar att skapa förståelse för en kultur (ibid). Författaren beskriver hur 

forskare som använder sig av metoden utför två former av handlande samtidigt nämligen både 

interagerar och iakttar. Forskaren kombinerar de olika handlingsprinciperna i olika grad 

beroende på vad denne vill uppnå med sin forskning. Även antropologerna Kathleen och 

Billie DeWalt beskriver metoden som två kombinerade processer, som skiljer sig från enbart 

deltagande eller observerande (DeWalt, DeWalt, 2011). Författarna skriver att genom enbart 

observation flyttas forskaren från miljön denne studerar för att inte påverka resultatet. Som 

kontrast är enbart deltagande när forskaren blir en del av fenomenet. Nackdelen med 

fullständigt deltagande menar författarna är att forskarens analytiska intresse kan gå förlorat 

(ibid:22). 

DeWalt och DeWalt beskriver complete participation där forskaren antingen är eller blir en 

medlem av gruppen. Även om forskarens roll förändras till att vara en deltagare behålls fokus 

på analysen, och fältanteckningar tas kontinuerligt till skillnad från i en enbart deltagande 

studie (ibid). En viss distans finns även till det slutgiltiga arbetet. Fangen beskriver en fullt 
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deltagande observatör som en forskare som upplever samma saker som de som studeras, men 

som fortfarande kan distansera sig från forskningsfältet vid analysen (Fangen, 2005:143). 

Robert Kozinets, professor i marknadsforskning beskriver hur sociala världar blir digitala, och 

således hur samhällsforskare väljer att studera individers sociala aktiviteter över internet 

(Kozinets, 2011:9). Nätnografi/netnografi är en särskilt anpassad form av etnografiska studier 

som riktas till forskare som undersöker sociala uttryck på internet. Oavsett om man använder 

sig av den klassiska benämningen deltagande observation eller den anpassade formen 

netnografi är deras gemensamma faktor att studier kan göras på en plats och i situationer där 

medlemmarna i den grupp eller kultur som studeras brukar befinna sig i, till skillnad från 

exempelvis intervju där forskaren skapar en konstlad miljö där samtalet sker. 

I denna uppsats används netnografi, eftersom syftet är att studera en grupp individers sociala 

interaktion över internet. Forskarens roll är fullt deltagande observatör för att en autentisk bild 

av interaktionen ska kunna ges. Något annat förhållningssätt skulle inte vara förenligt med 

frågeställningen som bygger på kategorisera interaktionen som sedan analyseras. 

Forskarrollen är även dold, vilket diskuteras i kapitlet om etiska aspekter. Att vara en så 

kallad infiltratör skulle inte vara möjlig utan fullt deltagande i spelet rent tekniskt eftersom 

alla användarnamnen även spelar. 

Bryman listar kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar (Bryman, 2002:258). 

Inledningsvis använder han begreppet tillförlitlighet som härleds till respondentvalidering. 

Med detta menas att forskaren ska redogöra sin beskrivning för undersökningspersonera som 

sedan ska ges möjlighet att kommentera resultatet. Eftersom undersökspersonerna i denna 

uppsats är anonyma och enbart använder sig av ett användarnamn som inte går att härleda till 

verkliga personer, gör att återkoppling inte är möjlig. En teknik för att forskningen ska leva 

upp till kraven om tillförlitlighet är att använda sig av triangulering skriver Bryman (ibid). 

Med triangulering menas att forskaren använder sig av mer än en metod vid studier av sociala 

företeelser. I denna uppsats används inledningsvis deltagande observation. Genom botens 

loggfil ges möjlighet att kontrollera att interaktionen spelarna emellan har uppfattats rätt, 

vilket gör att kraven för tillförlitlighet uppfylls. Trianguleringen bygger således dels på 

forskarens egna observationer i spelet, samt loggen som gör att forskaren kan gå tillbaka och 

kontrollera utsagor vid ett senare tillfälle. 

Bryman listar överförbarhet som ett nästa kriterium, som liknar kravet på extern validitet 

(ibid). Eftersom kvalitativa studier innefattar intensiva studier av en grupp ligger fokus på det 
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kontextuellt unika menar författaren. Kravet på överförbarhet uppfylls genom täta 

beskrivningar om den sociala miljö som studeras, vilket gör att andra forskare kan göra egna 

bedömningar om resultatet är applicerbart på andra kontexter. Kravet på pålitlighet uppfylls 

genom fullkomliga redogörelser av forskningsprocessens alla steg (ibid). Ett sista kriterium är 

att forskaren har en medvetenhet om hur dennes subjektivitet påverkar resultatet. Bryman 

skriver att det ska gå att styrka att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverka 

slutsatserna som dras utifrån undersökningen. I denna uppsats klarläggs författarens 

utgångspunkter och bias förklaras. 

Forskarens roll 

Denscombe skriver att kvalitativ data är produkten av en tolkningsprocess (Denscombe 

2000:244). Med detta menar författaren att data skapas medan den tolkas av forskaren. 

Således påverkar forskarens val undersökningen och det empiriska materialet som används, 

vilket är ofrånkomligt i kvalitativ forsning. Forskaren bör således skapa tydlighet och 

argumentera för sina val. I denna uppsats har kategorier gjorts för att ge läsaren en överblick 

över kommunikationen i spelt. Detta ger läsaren en inblick i hur interaktionen artar sig i 

spelet. 

Eftersom uppsatsskrivaren själv sedan innan undersökningen ägde rum är sammankopplad 

med ämnet redovisas bias nedanför. Uppsatsskrivaren är själv medlem i en klan, och således 

administratör för boten där undersökningen har ägt rum. Detta har gjort det möjligt att få 

tillträde till botens loggfil. För att minska partiskhet har jag valt att ha somliga klanmedlemar 

som informanter vilket går att läsa om i kapitlet om tillträde. I övrigt har ingen skillnad gjorts 

på om det är en klanmedlem eller inte som spelat matcherna. Citaten som används i analysen 

är utvalda då de representerar kategorin väl, oavsett om individen hört till klanen eller ej.  

Tillträde 

Fangen skriver om så kallade portvakter som är nyckelpersoner som kan hjälpa forskaren att 

få tillträde till miljön som ska studeras (Fangen, 2005:72). Författaren beskriver vikten av att 

få god kontakt och skapa förtroende för individer som har värdefull information att ge om 

kulturen. I denna uppsats användes vissa medlemmar från klanen som informanter. Deras 

funktion var att hjälpa till med teknikaliteter såsom hur man fick åtkomst till botens loggfil, 

men även som ett bollplank att diskutera begreppsförklarningar med. Således var det enbart 

ett fåtal personer som var medvetna om att studierna ägde rum. Informanterna har inte använts 

som studieobjekt, vilket gjort att det varit möjligt att diskutera ämnet med dem. 
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Kategorisering 

I deltagande observation finns svårigheter med att vara selektiv, och välja ut vad som anses 

vara viktigt i den specifika situationen. Exempel på data som samlas in kan vara klädsel, 

tonfall, rörelsemönster etcetera. Då denna uppsats observationer enbart bygger på text 

minskar problemen med att selektera ut viktig information från irrelevant för 

forskningsfrågan. Även problematiken med att använda värdeladdade ord försvinner i och 

med att forskningsfrågan inte ämnar att beskriva individerna i sig, utan enbart se till vad de 

skriver till varandra. Jag har valt att skriva noteringar om vad som händer vid sidan om 

spelandet, genom att anteckna tidpunkten och i vilket spel interaktionen som är relevant för 

undersöknigen skedde. När spelet avslutats gick jag till botens loggfil, och kunde således 

studera hur interaktionen fortskred ordagrant. 

Material 

Den typ av kategorisering av textmaterial som används i denna uppsats beskriver Fangen som 

rymliga deskriptiva kategorier, vilket bygger på att materialet sorteras in olika teman (Fangen, 

2005:103). Kvantifieringen görs för att förenkla analysprocessen. Det negativa med detta 

tillvägagångssätt skriver Fangen är att forskaren kan fastna i kategorierna och ta bort 

uppmärksamhet från text som inte passar in i någon av de förutbestämda kategorierna. Ett sätt 

att undvika detta är att ständigt växla mellan kategorierna och de ursprungliga anteckningarna 

för att upptäcka nya teman som annars hade blivit förbisedda. Temana som används i denna 

uppsats är de som uppfattats mest tydligt under undersökningens gång. Kategorierna har 

reviderats under arbetets gång för att inte gå miste om teman. 

Etiska aspekter 

Internet research ethics, IRE (internetforskningens etik) skriver Kozinets omarbetas ständigt 

sedan 1990-talet (Kozinets, 2011:190).  De etiska principer som aktualiseras genom denna 

uppsats rör samtycke och anonymitet. Fangen listar konfidentialitet som en etisk betänklighet 

att ta ställning till vid deltagande observation (Fangen, 2005:210). Författaren skriver hur det 

inte ska vara möjligt att identifiera individer i undersökningen. I denna uppsats finns två steg 

som gör att anonymitet kan garanteras. Inledningsvis använder alla personer ett av dem utvalt 

namn som verkar som ett användarnamn i spelet. Detta spelnamn är inte kopplat till en 

specifik individs personuppgifter. För att spelare inte eventuellt ska känna igen varandra i 

undersökningen har jag även valt att fingera spelarnas användarnamn. Således kan inte heller 

vänner som känner varandra i verkliga livet och som vet varandras spelnamn återkoppla 

citaten till specifika individer. 
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Fangen diskuterar begreppet dold deltagande observation, som även benämns som infiltration 

(Fangen, 2005:218). Författaren förklarar den debatt som finns bland forskare. Fangen skriver 

att dold deltagande observation bryter mot det etiska kriteriet med att få godkände av de 

personer som undersöks. En annan aspekt som diskuteras är om resultatet av studien skulle 

blivit densamma om det funnits en medvetenhet hos undersökningspersonerna att de blir 

iakttagna. Fangen skriver att dold deltagande observation är problematisk, men kan användas 

vid studier av offentliga platser, där utgångspunkten är att alla individer studerar varandras 

handlingar (ibid:222). Även DeWalt och DeWalt problematiserar dold deltagande observation 

(DeWalt, DeWalt, 2011:219). Författarna skriver att det finns en gråzon vid 

onlineobservationer då problematiken skiljer sig från klassiska observationer som bygger på 

forskarens fysiska närvaro i en miljö. Även forskningen inom detta område är begränsad. 

Författarna skriver att det finns en debatt bland forskare som handlar om forum på internet 

och chattrum ska anses vara offentliga eller ej. Debatten beskrivs av Kozinets som en 

dikotomi mellan offentligt kontra privat (Kozinets, 2011:192). Författaren skriver att internet 

används som ett medium för att publicera text, och att individer således är medvetna om att 

det som skrivs är offentligt. Kozinets belyser internets unika egenskaper genom detta citat: 

”Att analysera meddelanden i nätgemenskaper och onlinekulturer eller i deras arkiv är inte 

forskning på människor om forskaren inte dokumenterar avsändarnas eller mottagarnas 

identiteter och om forskaren lagligt och lätt fått tillgång till dessa meddelanden eller arkiv” 

(Kozinets, 2011:194). 

Att analysera arkiverade meddelande räknas inte som samhällsforskning på människor skriver 

Kozinets, utan kan istället likas vid en text (ibid:195). I denna uppsats har jag valt att inte 

informera studieobjekten om att undersökningen sker via spelen. Detta vet jag bryter mot den 

etiska aspekten om informerat samtycke, dock anser jag att det finns skäl för att forskarrollen 

behövde vara dold i denna undersökning. Inledningsvis är platsen, det vill säga datorspelen 

offentliga i den mån att alla individer har frivilligt valt att delta i spelen, och matcherna sker i 

publika sammanhang. Dessutom ges ingen personlig information om spelarna, det är inte 

möjligt att återknyta individers handlande till en personlig identitet eftersom fingerade 

användarnamn används i uppsatsen. Slutligen ges det inte någon känslig information om 

deltagarna som i forskningssammanhang kan ses som integritetskränkande såsom deras 

politiska tillhörighet, sexualitet etcetera. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith och Susana Pajares Tosca skriver att det inte 

finns en uttalad skola i Video Game Studies att rätta sig efter (Egenfeldt-Nielsen, Smith, 

Tosca, 2008:11). Eftersom denna uppsats ämnar att undersöka kommunikationen i spel 

används sociologiska begreppet interaktion med utgångspunkt i mikrosociologi. I detta kapitel 

diskuteras begreppet utifrån Goffmans synvinkel, samt hur hans tankar är applicerbara på 

spelstudier. Goffmans teori används som analytiskt verktyg för att försöka skapa förståelse för 

empirin som presenteras i resultatkapitlet. 

Sociologen Erving Goffman skriver om sociala möten där interaktion uppstår (Goffman, 

1967). Författaren skriver att individer sänder ut signaler där mötet utvärderas genom verbala 

och icke-verbala handlingar. Oavsett om det finns en medvetenhet om signalerna eller inte så 

sänds de ut. Goffman hävdar att individer har förväntningar på möten: 

”When a person begins a mediated or immediate encounter, he already stands in some kind of 

social relationship to the others concerned, and expects to stand in a given relationship to 

them after the particular encounter ends.” (Goffman, 1967:41). 

Ramar 

Goffman har myntat begreppet frame som översätts till ram (Goffman, 1974). 

Utgångspunkten i Goffmans frame analysis ligger i att den sociala ramen definierar 

situationen. Ramen gör att individer som interagerar inom ramen förstår andras handlingar 

och situationen denne befinner sig i. Författaren hävdar att social interaktion är strukturerad 

på så sätt att den bygger på beteendemönster och koder. Goffman menar att strukturen är fast 

och förutbestämd. Förväntningarna på individer inom ramen gör att förståelse skapas om 

individernas interaktion. Goffman hävdar att flera ramar kan existera samtidigt, vilket gör att 

de verkar på olika nivåer. 

Utifrån Goffmans teori om ramar kan datorspelande ses som en ram som styr deltagarnas 

interaktion. Styrkan i Goffmans teori ligger i att spelandet inte ses som en separat del i 

individers vardag, utan är en ram bland flera andra som styr beteende. Eftersom det i 

spelandet finns en specifik ram blir resultatet jämförbart med andra sociala situationer där 

andra ramar verkar. 
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Goffman skriver att ramen etablerar meningsfullhet i aktiviteten (ibid). Författaren menar att 

aktiviteten blir innebördsrik samt skapar engagemang på grund av ramen. Förväntningar 

skapas inom ramen, men kan skilja sig i grad, vilket uttrycks i detta citat: 

”Of course, frames differ quite widely in the involvement prescribed for participants 

sustaining them” (Ibid.345). 

Vidare skriver Goffman att definitioner på vad som är bristande engagemang, så kallad 

breaking frame skapas och förstås inom ramen (Ibid). Inom ramen menar Goffman skapas en 

förpliktelse om engagemang. Intresset kan vara både för litet och mer än vad som är brukligt 

inom ramen. Individer som inte lever upp till förväntningarna gör att övriga deltagare också 

tappar fokus från den ursprungliga interaktionen, och måste ta ställning till individen som 

avviker. 

Likt andra mikrosociologiska teorier är frame analysis skapad för att förstå interaktioner som 

sker vid fysiska möten. Således kan det verka konstlat att applicera Goffmans teori på ett 

fenomen där individer inte möts öga mot öga. Teorin har dock styrkor som är överförbara på 

studier om spel. Goffman gör det inte bara möjligt att jämföra kommunikationen i spel med 

andra ramar, utan ger även en förklarning till vad som händer om individer inte lever upp till 

de förväntningarna som finns inom ramen. Goffman förklarar att fokus och engagemang kan 

skilja individer emellan, vilket stämmer in på datorspelare. Goffman förklarar också den 

spänning som uppstår när en individ avviker från ramen, och hur andra spelare tvingas att 

reagera på den icke önskade kommunikationen. 

Den brist som finns med Goffmans frame analysis är att han inte gör några anspråk på att 

förklara ramarnas ursprung, eller vem som skapade deras struktur inledningsvis. I 

makrosociologiska studier skulle detta behöva förklaras. Dock ligger denna uppsats fokus på 

mikronivå, det vill säga där enskilda individers kommunikation studeras, vilket gör att teorin 

är användbar trots svagheter. 

Dramaturgiska perspektiv 

Goffman gör kopplingar mellan interaktion och en teaterföreställning (Goffman, 1994). Det 

dramaturgiska perspektiver bygger på Goffmans teori om att individer iklär sig olika roller: 
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”Ett framträdande kan definieras som den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett 

givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna” 

(Goffman, 1994:23). 

Som ovanstående citat belyser framträder en individ på vad som Goffman menar är en scen. 

Observatörerna, publiken och medagerande är de individer som står för de andra 

framträdandena (Goffman, 1994). Individer visar upp en fasad när de är på scenen, det vill 

säga interagerar med andra. Ett team är en grupp individer som håller uppe en fasad menar 

författaren. Laget kan ha en enad front utåt, det vill säga när de blir observerade på scenen. 

Dock kan det finnas osämja inom laget, vilket en så kallad regissör kan försöka att förhindra. 

Olämpliga framträdanden ska därmed minimeras via regissören. Den främre regionen 

beskriver Goffman som den plats där framträdandet äger rum (Goffman 1994:97). Det som 

sker bakom kulisserna benämner författaren som den bakre regionen. Bakom kulisserna ges 

individen möjlighet att gå ur sin roll, och inte längre behöva rätta sig efter fasaden. 

De styrkor som Goffmans dramaturgiska perspektiv visar är hur individer kan försöka att bete 

sig och interagera på ett sätt när den står på scenen, medan den kan dra till tillbaka och släppa 

rollen i den bakre regionen. Goffman visar hur interaktion och beteende kontrolleras så att 

individerna framstår på ett visst sätt utåt, det vill säga när andra observerar. Delar av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv går att applicera på onlinespel. Utifrån författarens teori 

antas att lag beter sig på ett visst sätt utåt, det vill säga när de vet att de blir observerade. 

Bakom kulisserna får individerna möjligheten att släppa sin roll, och ges därmed möjlighet att 

uttrycka sig.  

Gruppkarisma och gruppskam 

Sociologerna Norbert Elias och John Scotson diskuterar begreppen gruppkarisma och 

gruppskam (Elias, Scotson, 1999). Med utgångpunkt i tre bostadsområden har författarna 

studerat relationer, och hur en vi och dom-mentalitet skapas. Författarna skriver att 

individerna i de olika bostadsområdena har en negativ bild av varandra, som inte kan förklaras 

i termer av kulturella skillnader. Elias och Scotson klargör att bostadsområdenas anseende har 

att göra med social gemenskap, och att det således är individernas förmåga till 

sammanhållning som avgör deras maktposition. 

Författarna fann att den sociala kontrollen upprätthålls via skvaller (Elias, Scotson, 1999). 

Sammanhållningen menar författarna baseras på gemensamma värderingar, minnen och 

långvarig vänskap. Den etablerade gruppen är den som kan tvinga på sin definition av sig 
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själva och dom andra på den så kallade outsidersgruppen. Vidare skriver författarna at den 

sociala överlägsenheten upprätthålls genom att tillskriva outsidergruppen lägre värde. 

Begreppet gruppskam används för att beskriva outsidergruppens underordning. Som motsats 

används gruppkarisma som maktutövningsbegrepp, som förklarar de positiva egenskaper som 

tillskrivs insidergruppen och som outsidergruppen saknar.  

De aspekter av Elias och Scotsons resonemang som går att applicera på onlinespelande är 

tankarna om gruppkarisma som återfinns i de olika lagen som spelar mot varandra. Genom att 

skvallra om det andra laget kan en samhörighet i laget skapas. Det som gör fenomenet 

intressant att studera utifrån Elias och Scotson teori är att vi och dom-mentaliteten hinner att 

skapas under den korta tidsperiod som spelarna möts i en match. Således är inte grupperna så 

fasta som i författarnas studie om bostadsområden, vilket inte hindrar spelarna att utöva makt 

mot det andra laget genom att tillskriva dem negativa egenskaper. 

En väsentlig skillnad mellan Elias och Scotsons studier och undersökningen om onlinespel är 

att spelarna kan skifta grupptillhörighet, och växla mellan att ses som etablerad och som 

outsider i olika matcher. Det är också sannolikt att ett lag som blir skvallrade om aldrig får 

reda på de negativa kommentarer som det andra laget sprider om dem. Således finns en risk 

att outsider-laget aldrig själva ser sig som underlägsna. En annan skillnad mellan spelstudier 

och författarnas är att Elias och Scotson hävdar att sammanhållningen skapas genom 

långvariga relationer, minnen och värderingar. I onlinespelet som studeras är spelarna 

anonyma, därmed finns sällan riktiga vänskapsrelationer spelare emellan. Sammanhållningen 

bygger därmed oftast enbart på att man tillhör samma lag för stunden, vilket är en faktor som 

bör iakttas vid studier om spel. 

6. Analys 

Analysen är uppdelad i olika teman som återfinns i matcherna. Varje tema illustreras med 

citat från loggfilen, för att illustrera hur kategorin ser ut i spelet. En viss subjektivitet finns då 

det är forskaren som valt ut temana utifrån dennes betraktelser, vilket även diskuteras i 

metodkapitlet. Utdragen är tagna ur botens loggfil för att ordagrant återskapa vad som sades i 

spelet. Citaten kan passa in på multipla kategorier, exempelvis kan ett hot både vara ett 

rasistiskt uttalande och ses som ett sätt att visa missnöje med en annan spelare. Citaten belyser 

enskilda meningar som passar in på kategorin. Andra spelares gensvar på kommentaren är 

inte medtagna då uppsatsens frågeställning är att utröna kategorier av kommunikation. Att ha 

med alla kommentarer i spelet skulle således inte tjäna syftet med uppsatsen. Läsaren bör ha 
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en medvetenhet att citaten innehåller stavfel som inte ändrats för att behålla äkthet. För att ge 

läsaren en autentisk bild av hur interaktionen sett ut används samma typ av utformning av 

citaten så som de återfinns i loggfilen. Kravet om tillförlitlighet som diskuteras i 

metodkapitlet uppfylls då läsaren ser när interaktionen skedde, samt i vilken match 

kommunikationen ägde rum. Individernas användarnamn är påhittade för att leva upp till 

kravet om anonymitet. Nedanför ges en modell på textens utformning: 

[GAME: Spelets namn] [Det fingerade användarnamnet]: Uttalandet [Tidpunkt samt datum 

för kommentaren] 

Anklagelse om fusk 

Spelet har en funktion som möjliggör att nya spelare lär sig hur spelet fungerar genom att 

spela utan motståndarlag. Denna funktion verkar som en guide där spelare kan fuska genom 

att exempelvis få mer pengar (gold) att köpa vapen för än vad som ges i en riktig match där 

två lag spelar mot varandra. En annan form av fusk är att spelaren kan förvärva mer kunskap 

(experience) och på så sätt bli en starkare karaktär, som gör den svårare att döda. Dock finns 

det inte några möjligheter att fuska på detta sätt i matcher där två lag möts, eftersom 

funktionen som tillåter fusk i spel med ett lag är bortplockad. Således är matcherna rättvisa i 

den mening att individer inte kan få försprång i spelet via fusk, utan det är lagets prestationer 

och motståndarna som avgör matchens utgång. Givetvis kan spelare hävda att fusk 

förekommer om duktiga spelare medvetet väljer att vara i samma lag, och placerar mindre 

skickliga i motståndarlaget. Det går däremot inte att ändra spelreglerna så att enbart ett lag 

gagnas. Detta verkar dock inte hindra individer från att beskylla andra spelare för fusk, vilket 

belyses i följande utdrag från boten. 

[GAME: Enfo MT #6] [eviltoad]: cheater! [Sun Mar 4 02:01:25 2012] 

[GAME: Enfo MT #201] [Fatherfail]: Cheat? [Wed Mar 7 00:59:14 2012] 

[GAME: Enfo MT #840] [yooonourbegiya]: its cheating [Fri Mar 16 21:46:06 2012] 

[GAME: Enfo MT #840] [Uphoria]: We lose because you cheat. [Fri Mar 16 21:47:50 2012] 

[GAME: Enfo MT #136] [TarzaN]: thants kinda cheat boys [Thu Mar 29 19:07:01 2012] 

[GAME: Enfo - ONE spot left :)] [nudlekaboodle]: u cheated nicely [Mon Apr  9 19:28:51 

2012] 

Det går att dra paralleller mellan citaten angående fusk och Goffmans frame analysis. 

Goffman förklarar spänningen som uppstår i en ram när en spelare avviker från 

kommunikationen. I ovanstående citat är det personer i gruppen som kommunicerar att den 
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tror att andra fuskar. Således tror de att andra bryter mot de förutsättningar som finns i spelet. 

Följaktligen visar citaten på interaktion som sker när en spelare tror att en annan avviker, trots 

att spelarna inte fuskar. Spelaren som anklagar den andra för fusk väljer avbryta sitt fokus 

från spelet, och istället visa sitt missnöje med att någon antas avvika från spelramen. Att 

anklaga andra spelare för fusk tycks inte vara en företeelse enbart i Enfo-spelet. Även Wright, 

Boria och Breidenbach fann i sin studie spelare som beskyllde andra spelare för fusk vilket de 

valde att kategorisera som kommunikation som rör spelkonflikt (Wright, Boria, Breidenbach, 

2002). 

Att som en lagspelare anklaga det andra laget för fusk kan vara ett sätt att försöka tillskriva 

motståndarlaget negativa egenskaper. Genom att tilldela dem gruppskam kan den egna 

gruppens samhörighet öka. Skvallret kan också bidra till att vi och dom-mentaliteten stärks, 

vilket i sin tur kan skapa motivation hos spelarna att vinna över motståndarlaget.  

Explicita homofobiska och rasistiska uttalanden 

Botens administratörer har möjlighet att ta fram information om vilka länder spelarna kommer 

ifrån, dock görs detta inte i alla spel där administratörer deltar. Spelarna kan även fråga 

varandra om nationalitet. Om det visar sig att alla individer från laget kommer från samma 

land kan detta underlätta kommunikationen, då spelarna väljer att skriva till varandra på deras 

modersmål. Anledningen till att kategorin innehåller både rasistiska och homofobiska 

yttranden sammanslaget är att de representerar uttalanden som inte har med individens 

prestation i spelet att göra. 

[GAME: Enfo MT #68] [A1L7fj]: stay or ur gay [Sun Mar  4 20:27:50 2012] 

[GAME: Enfo MT #350] [Fanta_cool910]: fucking gay hero [Fri Mar  9 20:38:43 2012] 

[GAME: EnfoOoOooooo] [on-smurs-inl]: can u be any gayer [Sat Mar 10 01:19:20 2012] 

[GAME: EnfoOoOooooo] [bob_]: 2v3 and we have that gay one [Sat Mar 10 01:22:54 2012] 

[GAME: Enfo MT #575] [XxHorsemanxX]: you guys are gay for each other [Tue Mar 13 

05:30:04 2012] 

[GAME: Enfo MT #790] [inch97]: so fucking gay 1 reallyu retard team [Thu Mar 15 

22:59:29 2012] 

[GAME: Enfo MT #1035] [KOD_hysk]: east are gay [Mon Mar 19 16:24:04 2012] 

[GAME: ENFO!] [Cersf]: leaver faggot [Thu Mar  8 22:36:51 2012] 

[GAME: Enfo MT #936] [Zinoexit]: stfu faggot [Sun Mar 18 02:08:47 2012] 

[GAME: Enfo MT #390] [FKLONE]: DUMB WHITE FAGGOT [Sun Apr  1 04:43:25 2012] 
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[GAME: Enfo MT #601] (00:44) [All] [FailGuy]: russians always ruin a game [Tue Mar 13 

19:25:44 2012] 

Citaten som handlade om icke spelrelaterade förolämpningar var tillräckligt många för att en 

kategori skulle skapas. Eftersom dessa typer av kommentarer återfanns i den utsträckningen 

att de formar en egen kategori går det att diskutera om denna typen av interaktion är bruklig i 

spelsammanhang. Goffman skriver även att flera ramar kan finnas samtidigt, vilket gör 

spelandet jämförbart med annan interaktion. Detta skulle kunna förklara varför individer 

väljer att göra rasistiska och homofobiska uttalanden inom denna ramen, men inte interagera 

på samma sätt i andra miljöer. Dessa typer av uttalanden återfinns även i Wright, Boria och 

Breidenbach studie (Wright, Boria, Breidenbach, 2002). 

Även ovanstående citat kan ses som ett sätt att upprätthålla vi och dom-mentalitet bland 

spelarna. Genom att sprida rykten och skvallra om motspelare stärks sammanhållningen och 

gruppkarisman i insidergruppen enligt Elias och Scotsons teori. 

Missnöje med laget 

Nedanstående citat belyser hur individer uttrycker sitt missnöje med sina medspelare. 

[GAME: ENFO JOIN FAST] [Hoster]: well my teammates are big fans of the concept: death 

[Sun Mar 4 13:37:02 2012] 

[GAME: Enfo MT #37] [fotf_klik]: this team is so bad :D :D :D :D :D [Sun Mar 4 15:37:30 

2012] 

[GAME: ENFO ENFO ENFO] [SoliderUni]: gg my team isnt supporting tsank :) [Mon Mar  

5 08:21:19 2012] 

[GAME: Enfo MT #195] [Klerk]: im the only one who play in this team [Tue Mar 6 23:53:29 

2012] 

[GAME: Enfo MT #48] [NYU]: my  fuvking  noob team [Sun Mar  4 17:30:24 2012] 

[GAME: Enfo MT #92] [xOvy]: my team mathes were a bunch of kids [Mon Mar 5 02:33:23 

2012] 

Ovanstående citat går att återkoppla till Goffmans tankar om engagemang inom ramen. 

Interaktionen kan ses som en spegling av missbelåtenhet med de andra spelarnas engagemang 

i spelet. Som Goffman skriver tappar andra individer fokus på den väsentliga, i detta fall 

spelet, när en annan individ inte lever upp till de förväntningar som finns inom ramen. I 

ovanstående finns ett missnöje med hela laget, således går det att tolka som att denne anser att 

de andra spelarna inte uppfyller kraven i ramen. En annan möjlig tolkning är att individen 
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som kommunicerar missnöje med laget i själva verket är mer engagerad än vad de andra 

spelarna anser vara brukligt inom ramen. 

Citaten kan återknytas till teorin om gruppkarisma och gruppskam som återfinns i grupper 

med etablerade och outsiders. Interaktionen kan tolkas som att en grupp inte lyckats att skapa 

sammanhållning, vilket gör att en lagspelare klankar ner på de andra. Således finns det ingen 

gruppkarisma inom laget, och därmed ingen solidaritet i laget. Detta gör att en av gruppens 

medlemmar väljer att skvallra om lagets tillkortakommanden till det andra laget, som 

möjligtvis kan ses som en insidergrupp. Genom att visa sitt missnöje med laget tar individen 

avstånd från resten av spelarna, vilket gör att en sammanhållen insidergrupp inte går att skapa. 

Att visa missnöje med laget går att återkoppla till Goffmans dramaturgiska perspektiv. I 

spelen kan individer antas ha en förutbestämd roll som visar hur de ska bete sig utåt, det vill 

säga i matcherna. Eftersom spelet tillåter individer att vara anonyma kan det antas att gränsen 

mellan scenen och kulisserna suddas ut. Missnöje med medspelare i andra sammanhang 

såsom i fotboll skulle eventuellt först uttryckas bakom kulisserna. Dock kan anonymiseringen 

leda till att individer uttycker sitt missnöje redan på scenen, det vill säga i spelet där alla andra 

kan se. Eftersom matcherna är tidsbegränsade är det troligt att individer inte är lika måna om 

att gå in i en roll, och hålla uppe en fasad som de skulle vara i situationer öga mot öga.  

Anonymiseringen kan göra att individer inte är lika måna om sina roller, då de inte påverkar 

dennes riktiga karaktär. 

Missnöje med en annan spelare i matchen 

En annan variant av missnöje är när en spelare kommunicerar sitt ogillande av en annan 

individs spelinsats. Alla spelare i matchen tilldelas en färg, därmed går det att identifiera och 

referera till en annan spelare genom att benämna denne vid färg. 

[GAME: ENFO ENFO ENFO] [Klsdsa]: lol noob teal [Mon Mar  5 08:03:22 2012 

[GAME: Enfo MT #273] [9007Vic]: jesus, kick teal [Thu Mar  8 03:39:24 2012] [GAME: 

Enfo MT #274] 

[GAME: Enfo MT #273] [First_Win]: blue is sooo bad [Sat Mar 31 09:33:36 2012] 

[GAME: Enfo MT #76] [MadM4X]: blue leave [Sun Mar  4 21:28:02 2012] 

[GAME: Enfo MT #1186] [uberPro]: and besides.. purples feeding you levels easy [Thu Mar 

22 01:06:44 2012] 

[GAME: Enfo MT #1350] [klo]: y purple is being a tard [Fri Mar 23 22:50:24 2012] 

[GAME: Enfo MT #827] [Darkness.Ligher]: fucking noob yellow [Fri Mar 16 18:00:24 2012] 
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[GAME: Enfo MT #260] [Tyson]: Green is such a fucking scrub [Sat Mar 31 02:04:11 2012] 

[GAME: enfo enfo enfo] [Kooney_]: Are you always annoying green? [Mon Apr  2 03:47:43 

2012] 

[GAME: Enfo MT #673] [1337guy]: kick green, please [Tue Apr  3 17:09:49 2012] 

[GAME: Enfo MT #156] [P97Mik]: orange cant write a sentence without fucking up a word 

[Mon Mar  5 23:38:14 2012] 

[GAME: Enfo MT #108] [woooof]: just fuck off grey [Sat Apr  7 23:43:47 2012] 

Även i ovanstående citat visas missnöje, skillnaden ligger i att här ligger kommunikationen 

enbart en annan spelare. Detta kan också tolkas som missnöje med spelarens engagemang, 

vilket gör att fokus flyttas från interaktionen till deras spelfärdighet. Givetvis finns det andra 

tolkningar av varför spelare klankar ner på enskilda individer, exempelvis skulle 

beskyllningarna vara ett sätt att slippa att klandra sig själv för förlusten. 

Citaten ovan visar missnöje med en annan individs spelinsats, vilket går att återkoppla till 

gruppskam. En möjlighet är att kommentarerna är ett sätt för spelarna att skapa distans från 

den som inte lever upp till förväntningarna. Detta kan vara ett sätt att visa att spelaren inte är 

en av de andra, och således inte är välkommen i gruppen. Möjligtvis ser de andra lagspelarna 

sig som en insidergrupp, medan personen som klankas ner på ses som en utböling och en 

outsider. 

Missnöje med regler 

Spelare nummer ett är den som bestämmer vilka modes som ska gälla under matchen. Modes 

går att översätta till regler som ställer in förutsättningarna i matchen. Spelare nummer ett har 

alltid röd färg, och är den som reglerar svårigheten på spelet, det vill säga hur svåra monstrena 

är att döda. Röd spelare kan även göra tilläggsmodes som påverkar spelarna, exempelvis kan 

pengarna (gold) delas spelarna emellan oavsett vilken i laget som dödar monstret. Citaten 

nedan visar hur individer kommunicerar missnöje med de gällande reglerna för matchen. 

[GAME: Enfo MT #3] [Nischy]: so boring this normal mode [Sun Mar  4 01:20:34 2012] 

[GAME: Enfo only 1 left!!!!] [vidde]: red bad modes maan [Sat Mar 24 00:31:00 2012] 

[GAME: Enfo MT #1369] [flasher5]: omg easy mode? [Sat Mar 24 02:46:30 2012] 

[GAME: Enfo MT #1406] [_kloe__]: why du you pick in noob mode ? [Sat Mar 24 12:36:22 

2012] 

[GAME: Enfo MT #1475] [iYou]: Hate random mode because sometimes you get super sht 

teams/ [Sun Mar 25 03:44:04 2012] 
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Att visa sitt missnöje med de förutsättningar som gäller i spelet går inte direkt att applicera på 

Goffmans frame analysis. I spelen där en administratör är deltar kan denne välja att vara röd 

spelare, och således välja vilka regler som ska gälla i matchen. En möjlig hypotes till varför 

individerna kommunicerar sitt missnöje med reglerna är att de inte känner att 

administratörerna har rättighet att ta deras position som röd spelare. 

Att öppet klaga på spelreglerna kan ses som en interaktion som flyttats från bakom kulisserna 

till fram på scenen. I andra situationer där individer inte är anonyma kan eventuellt liknande 

debatter tas privat. Dock möjliggör anonymiteten att individer öppet kan kritisera sitt lag utan 

repressalier som påverkar individen under en längre tid, det vill säga efter att matchen är slut. 

Att visa upp en enad fasad blir därmed inte lika nödvändig, då medspelarna inte har en 

personlig relation med varandra. 

Ursäkter 

Nedanstående citat belyser hur individer ber om ursäkt för misstag. Här ryms både ursäkter 

för själva spelprestationen, men även missuppfattningar om gällande spelregler (modes) och 

ursäkter till varför spelaren inte var tillräckligt uppmärksam.  

[GAME: Enfo MT #146] [wNl08K]: sorry i thougt it was a vote [Mon Mar  5 21:19:33 2012] 

[GAME: Enfo MT #175] [niko1]: sorry guys, had my av pop during loading [Tue Mar  6 

18:36:44 2012] 

[GAME: Enfo MT #275] [Death_start]: sorry dudes something unexpected popped up [Thu 

Mar  8 06:31:41 2012] 

[GAME: Enfo MT #465] [Jasonn7]: i have to leav sorry :) [Sun Mar 11 17:52:39 2012] 

[GAME: Enfo MT #475] [AlY667]: sorry, fell asleep for a second -.- [Sun Mar 11 19:20:02 

2012] 

[GAME: Enfo MT #709] [QzQ]: sorry im on a old comp since my good one died [Thu Mar 

15 04:30:29 2012] 

[GAME: Enfo MT #844] [XxDiabloLoverxX]: Sorry, GF came sooner than expected :( [Fri 

Mar 16 22:42:10 2012] 

[GAME: Enfo MT #1474] [Kliop]: hey sorry went and ate dinner [Sun Mar 25 01:48:11 

2012] 

Ovanstående citat som belyser ursäkter går att analysera utifrån Goffmans teori. Att spelare 

ber om förlåtelse kan ses som medvetenhet om att de inte lever upp till det engagemang som 

förväntas av dem inom ramen. Istället för att få deras bristande intresse påpekat av andra 
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väljer de själva att påpeka detta själva. Möjligtvis skulle detta vara ett sätt för andra spelare att 

fortsätta kunna hålla fokus på den väsentliga istället för att distraheras av en annan spelares 

tillkortakommanden. Individer som ber om ursäkt för sin prestation återfinns även i Wight, 

Boria och Breidenbachs undersökning, och kan därför antas vara ett fenomen som uppstår i 

olika slags spel (Wright, Boria, Breidenbach, 2002). 

Citaten kan också vara ett sätt för spelaren att hävda sin plats i insidergänget. Genom att själv 

medge att denne gjort fel i spelet kan risken för skvaller om deltagaren minskas. Således kan 

individen hävda sin plats i gruppen, och stanna i det sammanhållna laget.  Om spelaren valt 

att inte be om ursäkt för sina misstag skulle detta eventuellt leda till uteslutning från gruppen, 

då denne inte lever upp till de förväntningar och egenskaper som medlemmar i insidergruppen 

förväntas ha. 

Lyckoönskningar 

Denna kategori innefattar artiga fraser spelarna emellan, där de önskar varandra en trevlig 

spelstund och lycka 

[GAME: Enfo MT #154] [sena747]: good luck everyone [Sun Apr  8 15:12:03 2012] 

[GAME: Enfo MT #814] [ArmageddonBlade]: Good luck and let the best team win! [Fri Mar 

16 15:06:14 2012] 

[GAME: Enfo MT #532] [Klope]: have fun bro [Mon Mar 12 18:55:00 2012] 

[GAME: Enfo MT #669] [Fwl_glr]: Good luck :) have fun [Wed Mar 14 19:22:44 2012] 

Även positiva kommentarer återfinns i interaktionen spelare emellan. Kategorin visar ett tema 

som beskriver lyckoönskningar spelare ger andra. En möjlig tolkning utifrån Goffmans teori 

är att spelarna är medvetna om ramen i spelet, och att artighetsfraserna således är en del utav 

hur kommunikationen bör arta sig. Interaktionen kan vara ett sätt att uttrycka förväntningar 

om att resten av spelet ska fortskrida i samma sportmannamässiga andra, vilket gör att det blir 

tydligt när en spelare avviker från ramen. 

Komplimanger 

Denna kategori innehåller det beröm som spelarna ger varandra för deras spelinsatser. 

[GAME: Enfo MT #186] [Pscychoz]: good teamwork [Tue Mar  6 20:09:34 2012 

[GAME: Enfo MT #186] [enFo.ProZ]: good job enemy team [Tue Mar  6 20:32:24 2012] 

[GAME: Enfo MT #195] [XgleeX]: good match :d [Tue Mar  6 23:23:35 2012] 

[GAME: Enfo MT #76] [klino]: well played [Sat Apr  7 16:37:17 2012] 
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[GAME: Enfo MT #801] [Arvid92]: nice game [Wed Apr  4 21:01:56 2012] 

[GAME: Enfo MT #92] [Wove]: well nice game, you're good  [Mon Mar  5 02:33:19 2012] 

I den sista kategorin återfinns hövlighetsfraser. Komplimangerna kan ses som ett sätt för 

spelarna att efter matchen tacka varandra för en god match. Utifrån Goffmans teori skulle 

komplimangerna ses som ett tecken på att ramen har upprätthållits under matchen, vilket gjort 

att avbrott ifrån spelet inte behövts på grund av en spelare som avviker från ramen. 

Att ge komplimanger till sitt eget lag kan vara ett sätt att hålla gruppkarisman stark. 

Komplimangerna är ett sätt att vissa belåtenhet med sitt eget lag, vilket stärker 

sammanhållningen. Att däremot säga att motståndarna spelat bra går inte att analyser utifrån 

Elias och Scotsons teori om gruppkarisma och gruppskam. Eftersom skvaller och att klanka 

ner på en annan grupp krävs för att hävda sin makt gentemot de som klassas som outsiders 

stämmer inte alla ovanstående citat överens med teorin. En möjlig förklarning till uttalandena 

är att alla spelare är så nöjda med spelarnas prestationer och att matchen varit trevlig i övrigt 

att det inte behövs en vi och dom-känsla. En annan möjlighet är att ovanstående citat är sagda 

av individer som känner varandra sedan tidigare, exempelvis då spelarna är från samma klan. 

Om detta är fallet är deras sammanhållning starkt genom vänskapen, och att de ser sig själva 

som en insidergrupp och de övriga spelarna som outsiders. Därmed behöver de inte skvallra 

eller klanka ner på varandra, eftersom de vet att de tillhör en grupp som varar längre än den 

tillfälliga matchen. 

7. Konklusion 

Syftet i denna undersöknigen var att studera hur interaktionen i onlinespel ter sig. De 

gemensamma drag som återfanns i kommunikationen sammanfattades i åtta kategorier som 

exemplifieras via citat från loggfilen. Analysen visar en samstämmighet mellan sociologen 

Erving Goffmans teori om frame analysis och den kommunikationen som sker i spel. Trots att 

Goffmans teori främst appliceras på interaktion i verkliga livet gick majoriteten av temana att 

analysera på datorspelande. Det analyserade materialet visade hur spelare upprätthåller 

förväntningarna på varandra i ramen genom att önska varandra lycka i matchen. Även citat 

som bröt mot ramen har åskådliggjorts, där spelarna fokuserade på den avvikande spelaren 

istället för spelandet i sig. Samspel som visade när spelare själva var medvetna om att de bröt 

mot ramen och ursäktade sina spelprestationer återfanns även som en kategori. Goffmans 

dramaturgiska perspektiv har även applicerats i analysen, som visat att en möjlig faktor till 
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varför missnöje visas öppet är eftersom gränsen mellan scenen och kulisserna suddats ut på 

grund av anonymiseringen av spelarna. 

Analysen visar även en enighet mellan spelarnas uttalanden och sociologerna Elias och 

Scotsons teori om gruppskam och gruppkarisma. I analysen återfinns citat som återspeglar hur 

individer klankar ner på andra för att visa makt och stärka sin egen grupps sammanhållning. 

Skvaller används som medel för att skapa vi och dom-mentalitet där outsiderlaget ses besitta 

negativa egenskaper som insidergruppen tillskriver dem. 

Studien har likheter med Wight, Boria och Breidenbachs undersökning som diskuterats i 

kapitlet om tidigare forskning, då enskilda kategorier även påträffades i författarnas studie. 

Studien har skapat kategorier av kommunikation som återfinns i ett datorspel. Förslag på 

framtida forskning är att se dessa teman går att återfinna i andra datorspel som eventuellt har 

ett annat klientel. En möjlighet är att ramarna ser annorlunda ut i andra spel, som liknar de 

ramar som finns i sociala relationer bland individer mer än de som studerats i denna 

undersökning. 

Att kombinera kategorierna med djupintervjuer av spelare skulle ge spelforskning kunskap 

om varför spelarna väljer att uttrycks sig så som dem gör. Genom intervjuer skulle det även gå 

att klarlägga om det finns en medvetenhet hos spelarna om vad som ses som acceptabelt att 

yttra sig om i matcherna, och således se i vilken utsträckning det finns en medvetenhet om de 

sociala regler som gäller i spel.  
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